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Bár több, fontos dokumentu-
mot – köztük a Moldova eu-

rópai integrációját elõsegítõ ak-
ciótervet – fogadtak el szomba-
ton Iaºi-ban, a román és a mol-
dovai kormány elsõ együttes ülé-
sén, az esemény utáni sajtóérte-
kezleten inkább azoknak a kor-
rupt román köztisztviselõknek
az ügyérõl faggatták az újságírók
a két miniszterelnököt, akiket
pénteken õrizetbe vettek, mert a
gyanú szerint moldovai állam-
polgárokat segítettek hozzá csú-
szópénz ellenében román útlevél
megszerzéséhez. A hét végén az
is kiderült: a bizonyítékok be-
szerzésében pedig az Egyesült
Államok bukaresti nagykövetsé-
ge és a Secret Service is segített.
3. oldal 

új magyar szó
2012. március 5., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3493 ▲
1 amerikai dollár 3,2843 ▲
100 magyar forint 1,5102 ▲

Vezércikk 3

Exit poll: Putyin az új elnök

Az exit pollok szerint Vlagyimir Putyin
kormányfõ már az elsõ fordulóban gyõ-
zött a tegnapi oroszországi elnökválasztá-
son. Az ellenzék máris közölte, hogy nem
ismeri el az elnökválasztás eredményét.

Aktuális 2

Társadalom 7

Harmincöt
Ki gondolhatott volna akkor arra, hogy
alig több, mint tucat esztendõ múlva az
igazságosság jelszavával fellépõ, mélysé-
gesen igazságtalan és embertelen politi-

kai rendszer is földrengés-
szerûen összeomlik a társa-
dalom tektonikus mozgá-
sainak hatására? Hogy
olyan, amilyen, de mégis-

csak demokrácia jön –
többpártrendszerrel, vá-
lasztásokkal, piacgazda-

sággal, szólásszabad-
sággal... Ágoston Hugó

Bezárhatnak számos pálin-
kafõzõ vállalkozást, ha

megvalósulnak azok a Pénz-
ügyminisztérium által javasolt
új intézkedések, amelyekkel a
kormány az adóbevételeket kí-
vánja növelni – figyelmeztetett
pénteki, marosvásárhelyi sajtó-
tájékoztatóján Kelemen Atilla
parlamenti képviselõ. A la-
punknak nyilatkozó érintettek
elkeseredetten magyarázták: a
tervezett tõkeemelési és egyéb
illetékfizetési kötelezettségnek
nem fognak tudni eleget tenni,
mivel ez jobb esetben is fel-
emésztené éves forgalmukat.
Kelemen a szarvasmarha-te-
nyésztõk gondjaira is felhívta a
figyelmet, akiket az eddigi tá-
mogatások visszafizetésére
kényszerít a törvény. 
6. oldal

Túlbuzgóság? Traian Bãsescu román államfõ aláírása mellé egy dátumot is firkantott, csakhogy téveset: március 2-a helyett február 2-át

Adóbüntetés 

a gazdáknak?

Székelyek a hazai Corában

Az elkövetkezõkben komoly lehetõség
nyílik a romániai piacon is a székely ter-
mékek értékesítésére, miután a Cora ma-
gyarországi képviselõi mellett az üzletlánc
romániai beszerzõi is részt vettek a csík-
szeredai termékmustrán. 

Gazdaság 6

BBTE-rektorválasztás: 
lesz második forduló 

A március 8-i második választási fordulón
dõl el, hogy ki lesz a kolozsvári Babeº–
Bolyai Tudományegyetem rektora. Az
elsõ fordulóban legtöbb szavazatot szer-
zett két jelölt, Cristina Ciumaº közgaz-
dászprofesszor és Ioan Aurel Pop törté-
nészprofesszor mérkõzik meg egymással.

Uniós kényszerzubbony
Az EU tagállamainak vezetõi aláírták a költségvetési szigorról szóló szerzõdést

Nagy-Britannia és Csehország kivételével az Európai Unió állam- és kormányfõi – köztük
Traian Bãsescu – aláírták a hét végén a költségvetési szigort bevezetõ fiskális paktumot, ám el-
maradt a korábban már többször elnapolt döntés a schengeni bõvítésrõl. Bãsescu keményen
bírálta a csatlakozást megakadályozó Hollandiát az újabb halasztás miatt, eközben uniós dip-
lomaták kínosnak nevezték, hogy Románia Szerbia EU-tagjelöltségének akadályoztatásával
próbált hatni. A cseh kormány egyik – az ÚMSZ-nek Bukarestben nyilatkozó – minisztere
szükségtelennek nevezte a szerzõdés aláírását nem eurózónás országok által. 2. és 3. oldal 

Megtalálták a hétvégén a
Tarnicai-tóban annak a férfi-

nak és két gyermekének a holt-
testét, akik múlt hét elején fullad-
tak a gyûjtõtóba. A három tete-
met Konstancáról érkezett búvá-

rok emelték ki, több mint ötven-
méteres mélységbõl. A 48 éves,
szászfenesi Nicolae Lãpuºte és
két gyermeke, a hároméves Ale-
xandra és a 15 éves Flavius múlt
hétfõn tûnt el. 7. oldal 

Felfedte titkát a Tarnicai-tóKormányülés

útlevélbotránnyal

Fotó: Európai Tanács

A hatóságok öt napig keresték a férfit és a két gyermeket Fotó: libertatea.ro
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Röviden

Újabb mandátum Winkler Gyulának

Újabb elnöki mandátumot kapott a hét vé-
gén a Hunyad megyei RMDSZ-szervezet
élén Winkler Gyula. A tisztújító küldött-
gyûlésen leadott 94 szavazatból 89 az euró-
pai parlamenti képviselõ újraválasztását tá-
mogatta – tájékoztatott a politikus sajtóiro-
dája. Az ülésen Winkler Gyula ismertette a
következõ idõszakra szóló programját,
amelynek elsõ helyén az oktatás marad,
közvetlenül mellette pedig a mûvelõdés és a
hagyományõrzés. A küldöttgyûlésen részt
vett Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára is. 

Pert nyert a Parameter.sk

Pert nyert elsõ fokon a Parameter.sk szlová-
kiai hírportált üzemeltetõ DARCUS Kft. a
magyar állammal szemben – közölte pénte-
ki számában a pozsonyi Új Szó címû ma-
gyar nyelvû napilap. A pert a Közigazgatá-
si és Igazságügyi Minisztérium (KIM) kez-
deményezte: egy korábbi, 1,5 millió forin-
tos állami támogatást akart visszaperelni
arra hivatkozva, hogy „a DARCUS szerzõ-
désszegést követett el, mivel a Parameter.sk
hírportál állítólag nem nyújtott objektív tá-
jékoztatást”. Ezt a felperes blogbejegyzé-
sekkel és publicisztikákkal próbálta alátá-
masztani. A budapesti bíróság azonban
csütörtökön kimondta, hogy „a Paraméter
nem hibázott”, és elsõ fokon arra kötelezte
a magyar államot, hogy a támogatás még
ki nem fizetett második részét – további 1,5
millió forintot – is utalja át kamatostól a
DARCUS-nak. Ezt 15 napon belül kell
megtennie. Az ítélet nem jogerõs.

Házkutatás a volt német elnöknél

Házkutatást tartottak pénteken Christian
Wulff lemondott német államfõ otthoná-
ban. A hannoveri ügyészség nyomozói
a Wulff házaspárral egyetértésben, elõre
egyeztetett idõpontban hajtották végre az
intézkedést. A volt államfõ ellen korrup-
ció gyanúja miatt indult eljárás, Wulff feb-
ruár 17-én mondott le. A nyomozók az
Alsó-Szászország tartománybeli Großbur-
gwedelben fekvõ családi házból egyebek
mellett merevlemezeket és számítógépeket
vittek magukkal.

Új szóvivõk az LMP-ben

Az LMP kétnapos tisztújító kongresszusá-
nak tagjai két új szóvivõt választottak
szombat este Csiba Katalin és Heltai Lász-

ló (képünkön) személyében, Szél Bernadett
és Vágó Gábor helyére. A kongresszus
résztvevõi döntöttek a stratégiai közpoliti-
kai ügyvivõ személyérõl is. A feladatot ed-
dig Karácsony Gergely frakcióvezetõ-he-
lyettes látta el, helyette Erõss Gábort vá-
lasztották meg, aki korábban a parlamenti
frakció oktatáspolitikai és egészségügyi
szaktanácsadója volt.

Washington állam is Romney-é

Mitt Romney gyõzött a Washington ál-
lambeli szombati republikánus jelöltállító
gyûléseken a leadott szavazatok 51 száza-
léknak összeszámlálása után. Mitt Rom-
ney volt massachusettsi kormányzó a rész-
eredmények szerint a szavazatok 37 száza-
lékát kapta. Ron Paul texasi képviselõ és
Rick Santorum volt pennsylvaniai szená-
tor egyaránt 24-24 százalékon állt, a sort
Newt Gingrich volt képviselõházi elnök
zárta 11 százalékkal.

ÚMSZ-összeállítás

A pénzügyi fegyelmet és stabi-
litást szolgáló szerzõdést írtak

alá az európai uniós tagországok
állam- és kormányfõi Brüsszel-
ben pénteken befejezõdött kétna-
pos értekezletükön. Döntöttek,
hogy Szerbia megkapja a hivata-
los EU-tagjelölt státusát, szep-
temberben határoznak a schen-
geni övezet további bõvítésérõl,
továbbá arról, hogy 2014-ig
Herman van Rompuy marad az
Európai Tanács elnöke.

Az említett paktumot – hivata-
los nevén az EU Gazdasági és
Pénzügyi Uniójának stabilitását
és az azon belüli koordinációt fo-
kozó szerzõdést –, amely elsõsor-
ban a költségvetési fegyelem na-
gyobb mértékû garantálására vo-
natkozik, Nagy-Britannia és
Csehország kivételével minden
tagállam aláírta, bár az euró-
övezeten kívüli államokra csak
azután vonatkozik majd, ha már
csatlakoztak az eurózónához.
A szerzõdés tartalmazza egyebek

között az úgynevezett adósságfé-
ket (a belsõ államadósság féken
tartásának kötelességét) is, ame-
lyet az aláíró országoknak kiemelt
törvényükbe is kell foglalniuk.

A csúcstalálkozón felkérték az
uniós tagországok belügyminisz-

teri tanácsát, hogy szeptember-
ben döntsön Bulgária és Romá-
nia csatlakozásáról a schengeni
övezethez. Ennek a döntésnek a
korábbi tervek szerint már tavaly
meg kellett volna születnie, de –
elsõsorban a két ország igazság-

ügyi reformjai miatt aggódó Hol-
landia ellenkezése miatt – eddig
még nem sikerült egyhangú meg-
állapodásra jutni az ügyben.
Szerbia uniós tagjelölti státusá-
nak megszerzése nagy megköny-
nyebbülést jelentett a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) és
a vajdasági magyarság számára, a
helyi magyarság szemében meg-
változott az EU megítélése – je-
lentette ki ezzel kapcsolatban
Pásztor István. A VMSZ elnöke
szerint a vajdasági magyarok már
többszörösen bebizonyították,
hogy „elkötelezett hívei az uniós
csatlakozásnak és a közeledésnek
az EU-hoz.” Egeresi Sándor,
a vajdasági képviselõház elnöke
ehhez hozzáfûzte: „Az európai
uniós tagjelöltségnek Szerbia
nemzetközi megítélése szempont-
jából van jelentõsége, de belpoliti-
kai üzenete is van, tekintettel ar-
ra, hogy növekszik a szerbiai de-
mokratikus erõk politikai tõkéje,
ami a küszöbönálló választások
miatt fontos.” 

Gy. Z.

A szavazatok 61,7 százaléká-
val már az elsõ fordulóban

megszerezte a gyõzelmet tegnap
Vlagyimir Putyin – derül ki a teg-
nap esti urnazáráskor közzétett
exit pollból. A külföldi megfigye-
lõk nem találkoztak komolyabb
szabálysértésekkel. „Két választó-
kört látogattunk meg, jó benyo-
mást tett ránk, amit ott láttunk,
örülünk ennek” – jelentette ki Eli-
sabetta Gardini. Az Európai
Parlament olasz képviselõje sze-
rint a szavazás teljesen nyílt és át-
látható volt. Gardini „érdeklõdés-
sel várja” a szavazóhelyiségekben
elõször használt webkamerás
megfigyelés eredményét. Szerinte
az uniós tagországoknak nem
volna pénzük ilyen rendszerre.
Vlagyimir Csurov, az orosz köz-
ponti választási bizottság elnöke
is annyira elégedett, hogy a mód-
szert felajánlotta Franciaország-
nak és az Egyesült Államoknak
is, ahol az idén szintén lesznek el-
nökválasztások. Eközben a Go-
losz választási jogvédõ szervezet
honlapján elhelyezett visszaélési
térkép adatai szerint több mint
3000 szabálysértés történt Orosz-
ország-szerte. 

Harmadszorra 

is elnök Putyin

Uniós „kényszerzubbony”
Aláírták a pénzügyi paktumot, Romániának még várnia kell Schengenre
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Két személyvonat ütközött
össze szombat éjszaka Len-

gyelország déli részén. A hatósá-
gok szerint legalább tizenhat
utas meghalt, ötvennégyen pe-
dig megsérültek, közülük negy-
venen súlyosan. A baleset a
Krakkótól északra fekvõ Szcze-
kociny település közelében, la-
katlan területen történt: a Varsó-
ból Krakkóba tartó vonat frontá-

lisan ütközött össze a Przem-
yslbõl Varsóba közlekedõ szerel-
vénnyel. Az utasok pontos lét-
száma nem ismert, de a becslé-
sek szerint megközelíthette a
370 fõt. A sziléziai vajda szerint
az utasok közt ukrán, francia és
spanyol állampolgárok is voltak.
Más külföldiekrõl nem tett emlí-
tést. A hatóságok két mentõheli-
koptert és 35 mentõautót küld-
tek a baleset helyszínére, ahol
mintegy 450 tûzoltó és 100 rend-

õr próbált segíteni a bajbajutot-
takon. A nemzeti vasúti hálóza-
tot felügyelõ társaság képviselõ-
je szerint a fõvárosból Krakkóba
tartó szerelvény nem a saját pá-
lyáján közlekedett. Donald Tusk
kormányfõ éjszaka a helyszínen
a legutóbbi két évtized legsúlyo-
sabb vonatbalesetének nevezte a
történteket; Bronislaw Komo-
rowski lengyel elnök a helyi ön-
kormányzattal éjszaka óta tartja
a kapcsolatot. 

Összeütközött két lengyel vonat

Aláírás után. Tapsolnak az Európai Unió állam- és kormányfõi, csak Orbán Viktor (a bal szélen) figyel feszülten

Tegnap is folytatódott a mûszaki mentés. A vasúti pályának ezt a szakaszát tavaly újították fel
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„Prága nem találja szükségesnek, hogy egy nem-
zeti kormányt uniós szerzõdés kötelezzen arra,
hogy az illetõ országban felügyeljen a pénzügyi
fegyelemre és a gazdasági stabilitásra” – nyilat-
kozta az Új Magyar Szónak Bukarestben Thomáš
Chalupa cseh környezetvédelmi miniszter, aki
romániai kollégájával, Borbély Lászlóval egy
környezetvédelemmel kapcsolatos együttmûkö-
dési megállapodást elõkészítõ kétoldalú szán-
déknyilatkozatot írt alá a hétvégén a román fõvá-
rosban. Chalupa kérdésünkre elmondta: Prága a
Csehországot illetõ elvi kifogások mellett azt
sem tartja indokoltnak, hogy non-eurós orszá-
gok aláírjanak ilyen dokumentumot, illetve
olyan kifogásokról is beszélt lapunknak, amelyek
a cseh alkotmányos rendszerrel kapcsolatosak.
„Alkotmányos rendszerünk nem fogad el olyan
módosítást, amely az aláíró országokhoz való

csatlakozást lehetõvé tenné” – magyarázta az
ÚMSZ-nek a cseh miniszter. Mint hozzátette, a
prágai kormány programjának amúgy is része a
költségvetési fegyelem betartása és a deficit fenn-
tartható keretek közé szorítása. Borbély László a
bukaresti rendezvényen a téma kapcsán lapunk
kérdésére kifejtette: Csehországgal ellentétben a
román alkotmányos rend lehetõvé teszi, hogy Ro-
mánia az alaptörvény módosítása nélkül is csatla-
kozhasson a nemzetközi szerzõdéshez, ennek el-
lenére a kormánypártok álláspontja az, hogy lehe-
tõség szerint az alkotmányba is foglalják az illetõ
kitételeket. „Az RMDSZ álláspontja világos: az
utóbbi idõszakban megtett, a költségvetési fegye-
lem szigorítását szolgáló reformintézkedéseknek
köszönhetõen az ország képes vállalni a szerzõ-
désben foglaltakat” – tette hozzá az RMDSZ po-
litikai alelnöke. (Salamon Márton László)

Cseh miniszter az ÚMSZ-nek: fegyelemhez nem kell paktum
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Ha igaz, amit az orvosok
mondanak, és mintegy hét
év alatt az ember sejtjei telje-
sen kicserélõdnek, akkor öt

kis életünk telt el, ötszörö-
sen mások vagyunk,
mint voltunk azon a na-

pon, 1977. március
negyedikén, amikor a

nagy földrengés percek alatt romba döntötte
a házainkat és az életünket. Egy amúgy is
lepusztult, elszegényedett, elcsigázott, maga-
tehetetlen országban, fõvárosában végezte
otromba pusztításait a természet, még kilá-
tástalanabbá téve a mindennapi életet és az
egyszeri teljes életet. Fõ tanulsága mégis az
volt, hogy bár az egyes ember léte bármikor
egy villanás alatt befejezõdhet, összességé-
ben az ember elpusztíthatatlan. És elpusz-
títhatatlan a reménye is, hogy önmagát és
a világát jobbá teheti.
Ki gondolhatott volna akkor arra, hogy
alig több, mint tucat esztendõ múlva az
igazságosság jelszavával fellépõ, mélységesen
igazságtalan és embertelen politikai rend-
szer is földrengésszerûen összeomlik a társa-
dalom tektonikus mozgásainak hatására?
Hogy olyan, amilyen, de mégiscsak demok-
rácia jön – többpártrendszerrel, választások-
kal, piacgazdasággal, szólásszabadsággal...
Intézményekkel, amelyeknek oly nehéz tar-
talmat adni, mégis nélkülözhetetlenek… Ki
gondolta volna, hogy lesz Európai Unió, a
maga problémáival is, de a maga lehetõsé-
geivel és jótéteményeivel is – akárhogyan
vesszük, messze meghaladva a szerepet,
hogy csak olyan kérdésekre jelentsen megol-
dást, amelyeket maga gerjeszt, amelyek
úgymond különben nem lennének. Vagy
mi, romániai magyarok gondolhattuk-e,
hogy lesz érdekvédelmi szervezetünk, lesz-
nek iskoláink, templomaink, kulturális in-
tézményeink, anyanyelvhasználatunk – is-
mét „mégiscsak”: olyan jogaink és eredmé-
nyeink, amelyek kiteljesítéséért, megtartásá-
ért érdemes folyamatosan küzdenünk, biz-
tosítanunk hozzá a politikai képviselet foly-
tonosságát, megakadályoznunk nemzeti kö-
zösségünk végzetes megosztását? Akármirõl
beszélünk a hazai közéletben, errõl beszé-
lünk: hogy a minél teljesebb szabadság és
önrendelkezés eléréséért folytatott küzdelem
– sajátos körülményeink közepette – feltéte-
lezi a már elért eredmények megóvásáért,
törvénybe foglalásáért folytatott szakadat-
lan politikai munkát. 
Nehéz eldönteni, hogy az azóta és különö-
sen a századunkban bekövetkezett drámai
változások mennyiben a globalizáció sodrá-
sának következményei, és mennyiben csu-
pán a velejárói, meg hogy az irányuk óha-
tatlanul kihámozhatatlan, vagy csak mi
nem tudjuk megállapítani. A kérdés messze
nem pusztán filozófiai: mindnyájunknak
szüksége van az értékek biztonságára. A leg-
nagyobb veszély a bizonytalanságban az,
hogy az ember kikapcsolja a rációt, köny-
nyen átadja magát hamis hiteknek, elõítéle-
teknek, a kétségbeesésnek. Lemond az értel-
mes cselekvésrõl, a rosszal szembeni ellenál-
lásról – a szabadságról.
Márpedig ezekrõl lemondani hiba. Egy
életünk van, figyelmeztetnek mindegyre a
lehetséges és a megtörtént bajok. Akár-
hányszor cserélõdjenek ki a sejtjeink, mél-
tóságérzetünk és önérzetünk, önmagunk-
hoz és a közösségünköz való hûségünk
nem cserélõdhet ki.

Harmincöt

Ágoston Hugó

Román lapszemle

Az Országos Audiovizuális Tanácsnál tett
panaszt egy iaºi-i blogger, mert a Meny-
asszonyt a fiamnak (Mireasa pentru fiul
meu) címû tévémûsor hemzseg a nyelvta-
ni hibáktól. A blogger a honlapján tette
közzé lépését, az Analfabétát a fiamnak
szuggesztív címet adva bejegyzésének.
(Adevãrul) Huszonhatmillió angol fontot
adományozott egy román asszony, Mica
Ertegun az oxfordi egyetemnek. A nõ a
2006-ban elhunyt Ahmet Ertegun török
milliomos özvegye. (România Liberã)

ÚMSZ

Moldova európai integrációját
elõsegítõ akciótervet fogadtak

el szombaton Iaºiban, a román és
a moldovai kormány elsõ együttes
ülésén. Az Alexandru Ioan Cuza
Tudományegyetem dísztermében
tartott mintegy háromórás tanács-
kozás napirendjén szerepeltek
még energetikai, közlekedésügyi,
társadalombiztosítási és oktatási
kérdések is. Együttes kormányülés
utáni sajtótájékoztatójukon a két
miniszterelnököt, Mihai Rãzvan
Ungureanut és Vlad Filatot elsõ-
sorban azoknak a korrupt román
köztisztviselõknek az ügyérõl fag-
gatták az újságírók, akiket pénte-
ken õrizetbe vettek, mert a gyanú
szerint moldovai állampolgárokat
segítettek hozzá csúszópénz elle-
nében román útlevél megszerzésé-
hez. Ungureanu szerint az útlevél-
botrány azt bizonyítja, hogy a ro-
mán hatóságok teszik a dolgukat.
„A köztisztviselõk nyereségvágyát
és kapzsiságát az állam nem tudja

ellenõrzése alatt tartani. Annyit
mondhatok, hogy a kormány a le-
hetõ leghatározottabban fellép a
korrupció ellen” – mondta a ro-
mán kormányfõ. Vlad Filat mol-
dovai miniszterelnök ehhez csak
annyit fûzött hozzá: „az állampol-
gársággal kapcsolatos eljárások
törvényszegõi nem menekülhet-
nek a büntetés elõl”.

A korrupciós ügynek 11 gyanú-
sítottja van, köztük négy köztiszt-
viselõ, akiket elõzetes letartózta-
tásba helyezett pénteken a Buka-
resti Táblabíróság. A ügyészek és
rendõrök csütörtökön összehan-
golt házkutatási akciókkal szá-
molták fel azt a szervezetet, amely
a gyanú szerint moldovai állam-
polgárokat segített hozzá csúszó-
pénz ellenében román útlevél
megszerzéséhez. Az ügyészség
közleménye szerint a tettenérés
elõkészítésében a román hírszer-
zõ szolgálat is közremûködött, a
bizonyítékok beszerzésében pedig
az Egyesült Államok bukaresti
nagykövetsége és a Secret Service
– az elnök biztonságáért felelõs
titkosszolgálat – segített. 

Kormányülés útlevélbotránnyal

Cs. P. T.

„Én az uniós fiskális paktu-
mot aláírtam, a lelkiismeretem

tiszta. A továbbiakban a politiku-
sok dolga eldönteni, hogy ratifi-
kálják-e a kormányközi szerzõ-
dést vagy sem” – jelentette ki az
Európai Unió kormány- és állam-
fõinek kétnapos értekezlete után
Brüsszelben Traian Bãsescu. Az
államfõ érezhetõen csalódott volt
amiatt, hogy az EU-csúcson nem
történt áttörés Románia schen-
geni csatlakozásának ügyében.

Bãsescu hangsúlyozta, a kor-
mányközi szerzõdés ratifikálása
nem jár majd további költségveté-
si megszorításokkal. A paktum
ugyanis 0,7 százalékos strukturá-
lis költségvetési hiányt enged meg
az országnak, és Románia struk-
turális deficitje éppen csak eléri
ezt az arányt. „Azért is csatlakoz-
tunk a szerzõdéshez, mert köny-
nyen tudjuk teljesíteni a feltételeit.
Ezáltal könnyebbé válik az
euróövezethez történõ csatlakozá-
sunk is” – magyarázta az államfõ.

Hollandia 
„mérhetetlen” visszaélése

A Schengen-térség bõvítésének
elhalasztása miatti csalódottságán
túl Traian Bãsescu részsikernek
nevezte, hogy az EU-csúcson rög-
zítették a bõvítésrõl szóló, már
többször elhalasztott döntés végsõ
határidejét: 2012 szeptemberét.
„Ez az egyetlen pozitívum: leg-
alább tudjuk, mikor döntenek a
schengeni csatlakozásunkról” –
jelentette ki. Utalt arra, hogy a ha-
lasztásért kizárólag Hollandia
okolható. A holland miniszterel-
nök ugyanis az EU-csúcson
mindaddig ellenezni fogja Romá-
nia és Bulgária belépését a schen-

geni övezetbe, amíg a két balkáni
ország nem léptet életbe igazság-
ügyi reformokat, és nem lesz
eredményesebb a korrupció és a
szervezett bûnözés elleni harcban.
Ezért csak akkor bólint rá a bõví-
tésre, ha a romániai igazságszol-
gáltatásról és korrupció elleni fel-
lépésrõl szóló brüsszeli jelentés

pozitív lesz. A halasztás miatt az
államfõ keményen bírálta Hollan-
diát. Szerinte „mérhetetlen vissza-
élés” Hága részérõl a románok
schengeni csatlakozásának akadá-
lyozása, olyan körülmények kö-
zött, amikor Rotterdam a kábító-
szer-kereskedelem európai kapu-
ja, s nem pedig Konstanca vagy

Tulcea román kikötõvárosok.
Bãsescu kifejezte reményét, hogy
az Európai Parlament szigorú íté-
letet hoz a holland kormánykoalí-
cióban részt vevõ bevándorláselle-
nes párt, a PVV ügyében.

A szerbek 
„feledékenysége”

Az államfõ szólt arról is, hogy
miért kötötte a múlt héten egy
kétoldalú, román-szerb megálla-
podás megkötéséhez Románia
Szerbia EU-tagjelölti státusának
megadását. „Mi már korábban ki-
dolgoztunk egy megállapodás-ter-
vezetet Belgráddal, amely a szer-
biai román kisebbség jogaira is ki-
tért. A szerzõdés szövege 90 szá-
zalékban megvolt, csakhogy szerb
barátaink az EU-tagjelölti státus-
ról szóló szavazás elõtt elfelejtet-
ték aláírni. Meggyõzõdésem,
hogy ez a mulasztás nem szándé-
kos volt. Mi múlt héten nem tet-
tünk egyebet: eszükbe jutattuk,
hogy alá kellene írnunk ezt a meg-
állapodást” – magyarázta sajtótá-
jékoztatóján az államfõ.

The Economist: kínos volt

Mint ismert, elemzõk és politi-
kusok – köztük Borbély László,
az RMDSZ alelnöke – szerint a
szerb EU-tagjelölti státus Romá-
nia által történõ akadályoztatásá-
val Bukarest döntést akart kicsi-
karni az EU-csúcson a schengeni
bõvítésrõl. Ezt a taktikát egy-két
politikus kivételével még a román
ellenzék is helyeselte, ám megüt-
közést váltott ki az EU vezetõi-
ben. A The Economistnak egy uni-
ós diplomata a hét végén név nél-
kül azt nyilatkozta: Románia fel-
lépése „kínos” volt, mert a 19.
századi nacionalizmust idézte. 

Brüsszeli sajtótájékoztatóján Traian Bãsescu bírálta Hollandiát

ÚMSZ

Ismét bírálta az RMDSZ-t
Monica Macovei. A Demok-

rata Liberális Párt (PDL) alelnöke
és európai parlamenti képviselõje
a hét végén üdvözölte a lusztrá-
ciós törvény elfogadását, ám meg-
jegyezte: a kisebbik koalíciós ala-
kulat politikusai „bosszújának”
tekinti, hogy a jogszabály kiterjed
a rendszerváltás elõtt ügyészként
tevékenykedõ személyekre is.
„Így fizettek meg nekem azért,
hogy bíráltam õket a büntetõ tör-
vénykönyvet módosító javaslatai-
kért” – utalt Macovei két
RMDSZ-es képviselõ, Márton
Árpád és Máté András módosító
indítványára, amelyek miatt az
EP-képviselõ szerint a honatyákat
nem lehet többé csúszópénz elfo-
gadásának vádjával bíróság elé ál-
lítani. Borbély László szerint
Monica Macovei „túllõtt a cé-
lon”. Az RMDSZ politikai alel-
nöke felszólította az EP-kép-
viselõt, hogy bizonyítsa állításait,
és vegyen részt a PDL alelnöki
minõségében a koalíció vezetõi-
nek rendszeres találkozóin. „Így
tisztázhatnánk dolgokat” – mond-
ta Borbély. Mint ismert, korábban
Máté András javasolta azt, hogy a
lusztrációs törvény terjedjen ki az
ügyészekre, a parlament pedig
megszavazta a módosítást. 

Borbély: Macovei

túllõtt a célon

Foto: Agerpres

A kormány ellen tüntettek Iaºi-ban

A közös kormányülés teljes idõtartama alatt mintegy 100 sze-
mély skandált államfõ- és kormányellenes jelszavakat az egyetem
elõtti téren. Egy másik, kisebb, a szélsõséges Új Jobboldal jelké-
peit viselõ csoport a „két román állam” egyesülését és a Pruton
átívelõ határ lebontását követelte. A tüntetõkkel szóba elegyedett
Cãtãlin Predoiu igazságügyi miniszter, aki azt mondta: a kor-
mány lemondása nem jelent megoldást az ország gondjaira.

Elnöki baki a paktum aláírásakor 

A költségvetési fegyelemrõl szóló uniós kormányközi szerzõdés
aláírásakor a román államfõ neve mellé firkantott egy dátumot is,
2012. február 2-át, március 2-a helyett. A dátum elírása nem ke-
rülte el a sajtó figyelmét. „Az az én aláírásom. Miért problémáz-
nak annyit, ezt senki sem fogja kétségbe vonni az Európai Unió-
ban” – mondta sajtótájékoztatóján Traian Bãsescu, amikor az új-
ságírók a bakiról kérdezték.

Félresikerült „szerb csel”

Vlad Filat és Mihai Rãzvan Ungureanu a közös iaºi-i sajtótájékoztatón Fotó: gov.ro
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Lokodi Imre

Óriási elõrelépés a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem akkreditá-
lása.
– Nekünk, magyaroknak
mint adófizetõ polgároknak
jogunk van ahhoz, hogy
megfelelõ anyanyelvû okta-
tási rendszert mûködtes-
sünk, beleértve az egyetemi
oktatást is. Nagyon fontos
volt az is, hogy több mint
egy évtizeddel ezelõtt a ma-
gyar kormány és Ország-
gyülés döntött egy romániai
magyar egyetem létrehozá-
sának folyamatos támogatá-
sáról. Ennek nyomán létre-
jött a Sapientia magán-tudo-
mányegyetem, és ezzel
majdnem egyidejûleg mû-
ködni kezdett a Partium Ke-
resztény Egyetem. Ám
mindvégig szükség volt arra,
hogy az RMDSZ mindezt
politikailag támogassa. Van
immár egy stabil magyar
magánegyetem Romániá-
ban, tulajdonképpen kettõ,
mert a Partium egyetemet is
ideszámítom. Megszünt az
ideiglenesség, el lehet képzel-
ni távlatosabban a jövõt. De
ez nem teszi semmissé azt az
igényünket, hogy az állami
egyetemi oktatáson belül mi-
nél nagyobb kört biztosít-
sunk a magyar nyelvû egye-
temi oktatásnak, hogy Ko-
lozsváron, Marosvásárhe-
lyen és másutt legyen ma-
gyar nyelvû állami egyetemi
oktatás. Ez a magánegyetem

pótolja azt, ami nincs az ál-
lami egyetemi oktatásban. 

Bár a szóban forgó egye-
temek akkreditálása szóba
sem jöhetett volna az
RMDSZ parlamenti küzdel-
me nélkül, sokan vonakod-
nak attól, hogy ezt elismer-
jék.
– Én nem is gondolom, hogy
az lenne a természetes álla-
pot, hogy köszöngetjük egy-
másnak a munkánk eredmé-
nyességét. Azt kellene elfo-
gadni, hogy az RMDSZ az
erdélyi magyarságnak az a
politikai érdekképviselete,
amely ezeket a dolgokat vé-
gig tudja vinni. Az RMDSZ
nem a magyarságtól külön
mozgó szervezet, bármeny-
nyire is ezt szeretnék egyesek
bizonygatni, hanem a mi kö-
zös érdekvédelmi szerveze-
tünk. Aki azt mondja, hogy
nem fontos a parlamenti kép-
viselet, az ebben a pillanat-
ban rosszat kíván az erdélyi
magyarságnak. Parlamenti
képviselet, kormányzati je-
lenlét nélkül nem lehet szá-
mos lényeges kérdést megol-
dani. A Sapientia akkreditá-
ciója nem csak parlamenti,
de kormánydöntést is igé-
nyelt. És jó romániai szokás
szerint erre nincs határidõ.
Én tudom, mennyit szekál-
tam – hogy ilyen jó magyar
kifejezéssel éljek – a kollégái-
mat és a minisztériumot,
ameddig meglett ez a tör-
vénytervezet. Most hallom,
amolyan savanyú a szõlõ ma-

gatartással, hogy igen, de mi-
lyen késõn lett meg. De ha
nem vagyunk, akkor esetleg
sohanapján lett volna meg.
Persze a Sapientia oldaláról
is dolgozni kellett azért, hogy
az akkreditálási feltételeket
teljesítsék. Mi most ahhoz te-
remtettük meg a nyugodt kö-
rülményeket, hogy tovább
dolgozzanak. 

Király András államtit-
kár kijelentette, kormány-
határozattal érvényesítik az
oktatási törvény marosvá-
sárhelyi MOGYE-ra vonat-
kozó elõírásait.
– Nagyon fontos, hogy egy
kormány a törvény alkalma-
zását szigorúan végigvigye.
Megszavaztunk egy jó tör-
vényt, és én tudom, milyen
óriási munka van abban,

hogy ez a törvény az anya-
nyelvû oktatás tekintetében
félreérthetetlen lett. Szó sem
lehet arról, hogy ezt a tör-
vényt a kényes kérdésekben,
például az anyanyelvû okta-
tás tekintetében ne alkalmaz-
zuk. Márpedig a MOGYE
vezetõsége arra játszik, hát-
ha elfelejtõdik, hátha belefá-
rad a magyar fél, mások nye-
rik meg a választásokat, és
meg lehet változtatni az ok-
tatási törvényt. Hónapokon
át türelemmel, bár feszülten
fogadtam el, hogy az oktatá-
si miniszter – az elõzõ, de a
mostani is – elhiszi, amit az
egyetem vezetõsége ígér és
másnap megszeg. Ebben a
pillanatban nincs más vá-
lasztás, mint kormányhatá-
rozatot elfogadni, és a tör-
vényt alkalmazni. Nem vala-

mi homályos követelmény-
rendszerre hivatkozunk, a
törvény betartását kérjük. A
törvényt a MOGYE-n is al-
kalmazni kell, mert ez az
egyetem is Romániában van.
Azt senki nem mondja nyil-
ván, hogy a törvényt nem
kell betartani, de vannak
mindenféle félelmek, ma-
gyar ügyekben mindig van-
nak félelmek. 

Azzal, hogy az orvosis
diákok és tanárok is tüntet-
tek a magyar tagozat ellen,
egyesek az 1990-es márciusi
magyarellenes hangulatot
ismételnék meg?
– Bízom abban, hogy 1990
márciusát 2012-ben nem le-
het megismételni. De a naci-
onalista indulatok lehetnek
ugyanazok, és még szemé-
lyükben is egybeeshetnek
azok, akik felbiztatják a diá-
kokat és velük szerveztetnek
tiltakozó akciót. E mögött
önös érdekek vannak: az
egyetemen van egy bizonyos
hatalmi helyzet, ebben a ma-
gyar oktatók, mivel keveseb-
ben vannak, alárendelt szere-
pet játszanak. Azok, akiknek
kezükben van az erõ, a hata-
lom, a döntés és a pénz, ezt
az állapotot fenn akarják tar-
tani. Veszedelmesnek és al-
jas dolognak tartom, hogy fi-
atal embereket becsapjanak,
belevigyenek olyan etnikai
szembenállásba, nacionaliz-
musba, ami semmi jóra nem
vezet.

Victor Ponta felszólította
a miniszterelnököt, foglal-
kozzék az ország egyéb
ügyeivel és ne a MOGYE
kérdésével.
– A miniszterelnök nagyon
nyitott ebben a kérdésben,
bízom benne, hogy segíteni

fog. Victor Ponta nyilatkoza-
tai rávilágítanak az egész ro-
mániai helyzet, a román–
magyar viszony tragikomi-
kus mivoltára – ennek mi in-
kább a drámai részét érez-
zük. A Szociáldemokrata
Párttal, amelynek most elnö-
ke Victor Ponta, 2000– 2004
között számos kényes prob-
lémát megoldottunk, közöt-
tük egy hasonló, sõt ennél
nagyobb kérdést, hiszen a
marosvásárhelyi Bolyai-líce-
um esetében arról volt szó,
hogy egy vegyes iskolából
hogyan alakítunk ki magyar
iskolát. Ott is minden meg-
történt: szülõk tiltakoztak,
gyermekekkel tüntetést szer-
veztek. Mindez pontosan ad-
dig zajlott, ameddig a Szoci-
áldemokrata Párttal való tár-
gyalásunk nyomán a kor-
mány meg nem hozta a dön-
tést. Ma a Bolyai-líceum ma-
gyar líceum. A MOGYE
esetében arról van szó, hogy
ugyanazon az egyetemen be-
lül a magyar oktatás számá-
ra megfelelõ keretet és dön-
tési lehetõségeket akarunk
biztosítani. Mivel most ellen-
zékben van, és abban re-
ménykedik, hogy Erdélyben
tetszik az erõsen román naci-
onalista retorika, a Szociál-
demokrata Párt tücsköt-bo-
garat összehord a MOGYE
kérdésében. Ebbõl az is
kitünik, igen ostobák azok,
akik azt akarják bizonygatni,
hogy nem kell már a parla-
menti képviselet, az etnikai
probléma elmúlik. A nacio-
nalizmus ma is, holnap is
ugyanúgy felpörgethetõ,
mint eddig. Csak esetleg töb-
bet tudunk minderrõl, mint
ezelõtt húsz évvel, és esetleg
bölcsebbek vagyunk, tanul-
tunk abból, ami velünk tör-
tént – de ennyi.

„A nacionalizmus felpörgethetõ”

Gy. Z.

A Manneken Pis öltözé-
keit a brüsszeli városi mú-

zeumban õrzik. Eddig körül-
belül nyolcszáz különféle ru-
hába öltöztették fel a szobrot.
A Manneken Pis Brüsz-
szel egyik jelképe, egy kis
bronz szökõkútszobor, amely
a kút medencéjébe vizelõ kis-
fiút ábrázol. Az alig több,
mint fél méter magas alkotás
a Stoofstraat (rue de l’Étuve)
és az Eikstraat sarkán, a fõ-
térhez közel található. Törté-
nete pedig rávilágít arra a té-
vedésre, amely az európai kö-
zösség bõvülésével mindin-
kább terjed: a szobor ugyanis
a belga fõváros, nem pedig az
unió jelképe – más kérdés,
hogy Brüsszel szerepének a

növekedésével a Manneken
Pishez kapcsolódó akciók is
mindinkább bõvülnek.

Legendák 
a szobor körül

A szobrot több különle-
ges legenda is övezi. Közü-
lük a leghíresebb a III.
Gottfried leuveni hercegrõl
szóló: 1142-ben a kétéves
fõnemes csapatai grimber-
geni fõurak Berthoud nevû
szövetsége serege ellen har-
coltak Ransbeke mellett
(most Neder-over-Heem-
beek). A gyermek herceget
a katonák egy kosárba tet-
ték, és felfüggesztették egy
fára, hogy bátorítást nyerje-
nek tõle. A fáról a fiú levi-
zelte az ellenséges katoná-

kat, akik történetesen el is
vesztették a csatát.

Egy másik történet szerint
a 14. században idegen sereg
ostromolta Brüsszelt. A vá-
ros már jó ideje tartotta ma-
gát. A támadók kitervelték,
hogy robbanószereket he-
lyeznek a városfalak alá, egy
Juliaanske nevû brüsszeli kis-
fiú viszont véletlenül észre-
vette õket. Levizelte a gyújtó-
zsinórt, így megmentette a
várost. Hasonló – kõbõl ké-
szült – szobor már a 15. szá-
zadban, de talán már 1388-
ban állt a városban, ezt több-
ször ellopták, és 1619-ben
cserélték le egy franko-fla-
mand barokk szob-
rász, Hiëronimus Duques-
noy bronzszobrára. Az alko-
tást vandálok többször meg-

rongálták és leverték a talap-
zatáról: 1817. június 26-
án olyan kárt tettek benne,
hogy újra kellett önteni.

Megküldik 
a ruha snittjét

Bizonyos alkalmakkor a
szobrot jelmezbe öltöztetik,
természetesen úgy, hogy min-
dennapi feladatát elvégezhes-
se. Elõször 1698. május 1-jén
II. Miksa Emánuel bajor vá-
lasztófejedelem, Spanyol Né-
metalföld kormányzója öl-
töztette fel egy brüssze-
li céh ünnepélye alkalmából.
Ruhatára, amelyet a fõtéren
található városi múzeum
õriz, a gyûjtemény mintegy
nyolcszáz különbözõ öltözé-
ket tartalmaz, köztük futball-
mezeket, egyenruhákat.
Akadnak tréfás darabok is,
például Elvis Presley- és Miki
egér jelmez is. Kabátja 25,
nadrágja 26 centi hosszú. A
Manneken Pisnek hivatalos
öltöztetõje is van, a brüsszeli
Jacques Stroobants, akinek a
felesége már vagy kétszáz ru-
hát készített a szobornak.

A ruhákat – az olyan
„rendkívüli beöltözéstõl”,
mint amilyen a székely nép-
viselet, eltekintve – elõre
meghatározott „menetrend”
szerint cserélik, amelyet
a Manneken Pis barátai nevû
nonprofit szervezet állít ösz-
sze. Az öltöztetési ceremóni-
át gyakran rézfúvós zenekar
kíséri. Amikor az öltöztetés
befejeztével újraindítják a fi-
út, elõfordul, hogy a nagy
nyomás miatt a vízsugár
messzebbre visz, és a közel
állókat lespricceli, a közön-
ség általános derültségére.

A ruhának – különös tekin-
tettel arra, hogy a felöltözte-
tés sokkal bonyolultabb, mint
egy élõ emberé – sajátos sza-
básmintája van, amelyet min-
den különleges öltözetre al-
kalmazni kell. Ha megszüle-
tett a megállapodás, mint ese-
tünkben a székely népviselet-
rõl, az alapítvány megküldi a
ruha snittjét a különleges ru-
ha felajánlóinak, akik ennek
alapján elkészítik a ruha ma-
kettjét. Erre Brüsszelben kell
rábólintaniuk ahhoz, hogy a
végleges változat elkészüljön.

Már nincs egyedül

A Manneken Pisnek 1987
óta van nõnemû párja
Brüsszel központi tere, a
Grande Place túloldalán, a
vendéglõi negyedben:
a Jeanneken Pis. Ezt a szob-
rot Denis-Adrien Debouvrie
szobrász készítette két évvel
korábban,1985-ben. A mint-
egy fél méter magas, befont
hajú, elégedett arccal pisilõ
kislányt ábrázoló falidísz
voltaképpen nem mûalko-
tás, hanem egy étterem be-
járatánál elhelyezett rek-
lám; az Impasse de la
Fidélité (Getrouwheids-
gang) nevû keskeny zsákut-
ca keleti vége felé találha-
tó, mindössze száz méterre
Brüsszel nevezetes turista-
látványosságától, az étter-
mekkel telizsúfolt Rue des
Bouchers (Beenhouwers-
straat) utcától. A Janneken
Pist azonban fõként kiala-
kítása, a falba simulása mi-
att – legalábbis egyelõre –
nem öltöztetik föl, és külö-
nösebb legenda sem fûzõ-
dik hozzá. 

Székely öltözéket kap a Pisilõ Kisfiú
Székelyföld brüsszeli képviseleti irodájának kezdeménye-

zésére székely ruhába öltöztetik a Brüsszelben található

világhírû Manneken Pis szobrot – közölte a minap Har-

gita Megye Tanácsa. Az alkotást idõrõl idõre beöltözte-

tik például, tavaly január 3-án a magyar EU-elnökség

tiszteletére huszárruhát adtak rá.

Háttér oldalunkon hétfõnként rövidí-
tett változatban közöljük az Erdély TV
Többszemközt címû mûsorában el-
hangzó interjúkat. A mai interjúalany
Markó Béla miniszterelnök-helyettes.

Markó Béla miniszterelnök-helyettes az ETV Többszemközt mûsorában



Szögezzük le mindjárt az elején: a közös
kormányülések mindenekelõtt politikai
gesztusnak tekintendõk, és elsõdleges céljuk
nem valamilyen konkrét gazdasági vagy kul-
turális együttmûködési szerzõdés aláírása.
Ez utóbbit az államok minden különösebb
felhajtás nélkül is megtehetik, s ezeknek
megvannak a bejáratott diplomáciai eljárá-
sai. Tulajdonképpen nincs is olyan vetülete
a kétoldalú kapcsolatoknak, amelyet közös
kormányülések nélkül ne lehetne kezelni.
Ennek ellenére a közös kormányülések alig
néhány évtizedes történelme azt bizonyítja,
hogy ezeknek a rendezvényeknek kiemelt
politikai fontosságuk van. Maga az a tény,
hogy az esemény az 1963-ban aláírt fran-
cia-német szerzõdésben gyökerezik, arra

utal, hogy a közös kormány-
ülések gyakorlatának szimbo-
likus jelentõsége van nem-
csak a két érintett kormány
viszonylatában, de jelzésérté-

kû harmadik országok szá-
mára is. Olyan stratégiai
jellegû szövetségre utal,
ami komolyan figyelem-

be veendõ külpolitikai

és világgazdasági tényezõ lehet, ha az álla-
mok tudnak vele élni. 
Nagyjából ezért tekinthetõ rendkívüli jelen-
tõségûnek a Tãriceanu-kormány idején
megvalósult négy magyar–román kormány-
ülés. Itt említem meg, hogy az sem a vélet-
len mûve, hogy Tãriceanu
miniszterelnök elsõ hivata-
los külföldi látogatása Bu-
dapestre vezetett. Minded-
dig õ az egyetlen olyan fe-
lelõs tisztséggel bíró román
politikus, aki felismerte a
Magyarországgal létrehozott szövetség óriá-
si lélektani, de gazdasági elõnyökre is vált-
ható értékét. Azt már csak zárójelben jegy-
zem meg, hogy ennek ismeretében alig ért-
hetõ, hogy miért igyekszik szemérmesen le-
mosni magáról az RMDSZ a liberális kor-
mányban való részvételének az emlékét is,
és miért viszolyog ma olyan nagyon az el-
lenzéktõl, holott annak mindkét nagyobbik
pártjával sokkal eredményesebben mûködött
együtt, mint a jelenlegi partnereivel. 
A magyar-román közös kormányülések
gyakorlatának megszakadása négy évvel ez-
elõtt épp ezért azt is jelzi, hogy a jelenlegi

román kormány már nem tekinti stratégiai
partnerének Magyarországot, a magyar
kormány pedig igyekszik elkerülni, hogy
egy asztalhoz üljön az RMDSZ minisztere-
ivel, hiszen õ a Szövetség romániai magyar
ellenzékét támogatják. (Hogy mennyire cél-

ravezetõ egy magyar –
magyar vitát a kétoldalú
kapcsolatok szintjére
emelni, az a Fidesz vezér-
karának politikai hozzáér-
tését minõsíti.) Ma már
egyre kisebb a romániai

hajlandóság arra, hogy a Nabucco-terv si-
keresen megvalósuljon (Bukarest török köz-
vetítéssel érkezõ iráni gáz iránt is érdeklõ-
dik), Verespatak ügyében nyílt vita van a
két ország között, a romániai magyar mû-
emlékek, emlékhelyek, szobrok közös meg-
mentésének, felújításának a folyamata meg-
akadt, a Fidesz és Traian Bãsescu tulajdon-
képpen csak abban ért már egyet, hogy ha
tehetnék, akkor az RMDSZ-t mindketten
kizárnák a hatalomból. 
Míg Tãriceanu elsõ hivatalos útja Budapest-
re vezetett, Traian Bãsescu elõször
Kisinyovba látogatott. A szombati iaºi-i

moldovai–román kormányülésnek tehát
még ilyen értelemben is szimbolikus jelen-
tõsége van. Az ugyan már bizonyos, hogy
amit a román államfõ 2006-ban megfogal-
mazott, miszerint a két országnak egyszerre
kellene belépnie az Európai Unióba, már
nem valósulhat meg, ellenben az korántsem
tekinthetõ véletlennek, hogy Bukarest nyu-
gatról ismét kelet felé vetette vigyázó tekin-
tetét. A két ország oktatási tárcája által alá-
írt felsõoktatási egyezmény, amin újabb
moldovai diákok romániai tanulásának a
román állam általi finanszírozást kell érteni
vagy annak a lehetõségnek a megcsillantá-
sa, hogy Bukarest közbenjárna Moldova
Köztársaság EU-csatlakozásának érdeké-
ben, mindenekelõtt az államfõ belpolitikai
céljait szolgálja. Ami ez utóbbi célkitûzést
illeti, szinte mindegy, hogy az EU-ban igen-
csak súlytalan román diplomáciának és a
nemzetközileg mind elszigeteltebb Traian
Bãsescunak erre mekkora az esélye. A lé-
nyeg az, hogy közelednek a választások,
minden egyes szavazat értéke megnõ, telje-
sen mindegy, hogy azt moldovai vagy ro-
mániai személyazonossággal rendelkezõ ro-
mán állampolgárok adják le. 

A Krimóczy-huszárszázadnak elesett a trombitása a szabadságharc-
ban. Ilyesmi bizony elõfordult máshol is, nemcsak a Krimóczy-
huszároknál. Csata után bizony néha sok huszár hiányzott. Az
öreg Pap János, a marcona õrmester ilyenkor keservesen kiáltott
fel:
– Fiúk, huszárok, jobban vigyázzatok magatokra! Még megérem,
hogy egymagam maradok az egész dicsõséges századból.
Egyszer éppen a trombitás hiányzott. Hiába szólongatta a csata
után a nevénél Pap õrmester: a trombitás nem jelentkezett.
– Elment az trombitálni, õrmester uram, a túlvilági hadseregbe – je-
gyezte meg egy vén huszár.
Dehát most már azon kellett lenni, hogy hamarosan másik trombi-
tást szerezzenek a huszároknak. A huszár trombita nélkül félember.
A trombitaszó tanítja meg arra, hogy mit kell tennie. Ha rohamra
indul, mint a fergeteg, a trombitás fújja hozzá az indulót. Ha meg
pihenõre tér este, a trombita mellett hunyja le fáradt szemét. Még a
paripák is értik már a trombitajeleket.
Hát már most hol vegyenek alkalmatos, trombitást a Krimóczy-
huszárok!
Éppen egy rengeteg tölgyfa-erdõn haladtak keresztül, amikor a fák
közül tülök-hangot vitt feléjük a szél. Valami kondás makkoltatta
ott a disznókondát.
Pap õrmester hallgatta egy darabig a tülök-hangot.
– Jól fújja – mondta. – Hatalmas tüdejû gyerek lehet. Hozzátok
csak ide azt a kondást!
Egy huszár kiugratott a sorból, aztán vitte, nagy nevetve az erdõbõl
a disznópásztort. Biz az furcsa figura volt. 

Krúdy Gyula: 1848. Nagy idõk nagy hõsei, A törpe trombitás

Stratégiai partnerség – taktikai érdek
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Egyesek talán még emlékeznek, hogy Tõkés László
európai parlamenti képviselõ a kommunista múlttal
való szembenézést tûzte ki céljául. Nyerõ téma ez,
amilyen a politikában nem sok van. Pláne, hogy Tõ-
kés neve egybecseng a romániai forradalommal: ha
e név viselõje fogja magát, és szembenéz a kommu-
nista múlttal (szavazatszerzõ szándékkal), nagyot
nem tévedhet. 
Nem is tévedett, akkor sem, amikor a „szembenézés
programját” európai parlamenti alelnöki feladattá
emelte. Most ne menjünk bele, hogy egy olyan em-
bertõl, aki az „erdélyi magyar külpolitikától” várta
két évtizeden át az autonómiát, nem remélhettünk
volna-e a nézésen kívül egyebet is, ha már a legma-
gasabb nemzetközi tisztségbe került, amit erdélyi
magyar ember valaha betöltött! Mindenesetre két
kampányban nyertes választási programot nehéz ki-
fundálni, és ennél kevésbé számon kérhetõt vagy
tartósat se nagyon. Ugyebár a múlttal soha nem le-
het eléggé szembenézni... 
Csakhogy hiába a dâmboviþai „smekkeriával” kon-
kuráló, mégoly diffúz, tehát nehezen számon kérhe-
tõ feladat – ebbe is beletörött a bicskája. Egy sajtóhír
szerint volt EP-alelnökünk afölött sajnálkozott Ma-
rosvásárhelyen, hogy Romániában még nem jelöltek
ki emléknapot a kommunizmus áldozatainak; Ma-
gyarországon bezzeg jelöltek, megtarthatja más is,
ha akarja. Alighanem ez volna a mindenkori törté-
nelem elsõ kölcsönünnepe.
Nos, Romániában van hivatalos emléknapja a kom-
munizmus áldozatainak, mégpedig december 21-én!
Bár elismerem, errõl többnyire azok értesültek, aki
úgy általában is napirenden vannak a hazai történé-
sekkel. Ami nyilvánvalóan nem a Tõkés László ese-
te. És a dolog emiatt súrolja a dilettantizmus hatá-
rát. Ha ugyanis az emléknapról nem tud, méltán te-
võdik fel a kérdés: akkor mirõl tud? Az áldozatokra
való emlékezés jelentõs összetevõje a „szembenézés-
nek”, nem hiába kéri számon maga is a parlamen-
ten a (feltételezett) hiányát.
Az affér gyakorlati jelentõséggel is bírhatna, jelesül a
magyar kormány számára, bár aligha fog. Tõkés
László közeli munkatársai ugyanis semmivel sem
tûnnek tájékozottabbnak a mindennapi romániai va-
lóságot illetõen. (Többeknek feltûnt, hogy a múlt hét-
végi néppárti kongresszuson több szó esett Magyar-

országról, mint Romániáról vagy Erdély-
rõl akár.) Ami nem gátolja meg az Or-
bán-kormányt, hogy Tõkéséket tekintse
Budapest stratégiai partnereinek, és tõ-

lük tájékozódjon az erdélyi magyar-
ság problémáiról. Ilyen körülmé-
nyek között nem csodálkoznék,
ha ez a lista egyre hosszabbra
nyúlna, bár ahhoz talán némi

helyismeretre is szükség volna.Szõcs Levente
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Csak abban értenek
egyet, hogy ha tehetnék,
az RMDSZ-t mindketten
kizárnák a hatalomból. 

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„A bölcsesség legnyilvánvalóbb jele 
a folyamatos vidámság.” 

Michel de Montaigne

Egy lankadt hetfõ délután 
az XY hitelminõsítõ intézetnél

Túlvilági hadseregbe

Tõkés afférja
önmagával

A hétvége címe. Elnyertük a jogot, hogy ne-
met mondjunk Európában, Evenimentul zilei

Magyarázat. Na hiszen! Természetesen arról
van szó, hogy Románia kezdetben úgymond
ellenezte Szerbia EU-tagjelöltté nyilvánítását.
Be kell vallanunk, a román újságíró kollégák-
tól eltérõen nem éreztünk kéjes patrióta bor-
zongást a merész gesztus után, inkább elnézõ
mosolyt, tudván, hogy Szerbia tagjelöltté
nyilvánítását Románia nem fogja (tudni)
megakadályozni. (És Hollandia sem fog visz-
szakozni, engedékenyebb lenni Schengen
ügyében.) Miközben az persze jó, hogy or-
szágunk korrekt viselkedésre buzdít a nemze-
ti kisebbségek ügyeiben, az idézett cím azért
csúsztat, mert olyan, 1. mintha Románia ed-
dig nem mondhatott volna nemet Európá-
ban, 2. mintha ez (mármint a nemet mon-
dás) valamiféle cél, érettségi bizonyítvány
lenne. Már látjuk-halljuk is lelki szemeinkkel,
hogy az államelnök kijelenti: nekünk nem
diktálnak Brüsszelbõl! Bár lehet, hogy ezzel
megvárja, amíg Románia lesz az EU soros
elnöke. 

Errõl ennyit. A ziare.com, az általunk legfrek-
ventáltabb sajtós (szemlézõ) portál egyik cik-
kében találtuk az alábbi kiváló publicisztikai
megoldást, megfogalmazást:  „A Népi Moz-
galom megnyerte a versenyt. Elsõ helyen van
azoknak a legfontosabb dolgoknak a rangso-
rában, amelyek nem léteznek. Magasan. De
a fontos nem ez. A Népi Mozgalomhoz for-
radalomra van szükség. Nem is forradalom-
ra, forradalmakra.” Jól van ez így, mi attól
tartottunk, hogy Gigi Becalira és Dan
Diaconescura. 

Politikusi bölcsesség. „Nem zárom ki a hábo-
rú lehetõségét Európában.” (Leonard Orban)
A mindig unalmas óvatossággal nyilatkozó
miniszter, volt elnöki tanácsos, volt európai
biztos ezúttal ugyancsak meredeket mondott.
Találgathatjuk is, hogy hol törhet ki – kik kö-
zött – háború Európában... Csak nem...? Ne
tessék már ilyen rossz vicceket mondani!

A nap álhíre. Hogy kiengesztelje, amiért
erõst megelõzi a népszerûségi listákon, M. R.
Ungureanu miniszterelnök a korsó moldovai
vörösbor mellett egy üveg whiskyvel is meg-
ajándékozta T. Bãsescu elnököt, a kedvenc
márkájából, amit azonban nem árulhatott el,
mert államtitok. 

Székely Ervin



Röviden

Antal Erika

A Pénzügyminisztérium
hosszú listát állított ösz-

sze arról, hogy hogyan lehet-
ne még több pénzt gyûjteni
az államkassza számára,
ezek között azonban szerepel
olyan is, amely a mezõgazda-
ságból élõket ellehetetleníte-
né – hívta fel a figyelmet Ke-
lemen Atilla pénteki maros-
vásárhelyi sajtótájékoztató-
ján. Az RMDSZ-es parla-
menti képviselõ – aki egyben
a képviselõház mezõgazda-
sági bizottságának tagja – ar-
ról beszélt az újságíróknak,
hogy az egyik ilyen intézke-
dés a pálinkafõzdék olyan sú-
lyos megadóztatása, amely-
nek következményeként be-
zárhatnak ezek.

Részeg törvények?

Az intézkedés szerint vala-
mennyi pálinkafõzde tulaj-
donosának 100 ezer lejes tõ-
keemelést kell végrehajtania,
illetve 2500 eurót is kell befi-
zetnie az államkasszába. Az
utóbbi összeg 5-6 ezer liter
pálinka ára, így könnyen ki-
számítható, hogy ez mekko-
ra terhet jelent egy fõzdének,
amely – legalábbis az orszá-
gos átlag szerint – 800-1000
liter pálinkát állít elõ. 

„Ez kemény büntetés azok
számára, akiknek a gyü-
mölcstermesztés és  -feldol-
gozás jelenti a megélhetést” –
fogalmazott Kelemen, rámu-
tatva, az érintettek részben

kényszerûségbõl foglalkoz-
nak a mezõgazdaság ezen
ágával, mivel vidékükön
nemigen terem meg más, pél-
dául a gabona. Romániában
Szatmár vidékén és a Szé-
kelyföldön vannak a jelentõ-
sebb gyümölcstermõ vidé-
kek, ahol leginkább szilvából
fõzik a pálinkát. 

„Ha ezt valóban kötelezõ-
vé teszik, tényleg arra kény-
szerítenek, hogy bezárjuk a
fõzdét, és valami más után
nézzünk. De mi lesz akkor a
szilvával, mi módon értéke-
síthetnénk azt?” – tette fel a
kérdést érdeklõdésünkre egy
mezõmadarasi gazda, aki

szilvapálinkát fõz, amikor te-
rem a szilva, mert elmondása
szerint, vannak olyan nehéz
évek is, amikor alig van ter-
més. Egy másik, szentkirályi
gazda attól tart, hogy ezzel
megnõ a feketézõk száma,
akik ellenõrizetlenül fõzik és
forgalmazzák majd a pálin-
kát. „Eddig is rengeteg elõ-
írásnak kellett megfelelnünk,
pontosan vezetni a nyilván-
tartást a behozott gyümölcs-
rõl, a termelésrõl, nem be-
szélve azokról a szabályok-
ról, amelyek a fõzés techno-
lógiájára vonatkoztak. Ezzel
most végünk van, hiszen
nem hiszem, hogy bárki is

képes lenne a 100 ezer lejes
tõkeemelésre és a 2500 euró
befizetésére” – magyarázta
az egyik termelõ. Az érintett
hangsúlyozta, hogy fõzõtevé-
kenységük és üzleti forgal-
muk nem állandó, sõt, leg-
többször kiszámíthatatlan is,
hisz szorosan összefügg az
adott esztendõ gyümölcster-
mésével.

Vissza 
a marhatámogatást

A másik, Kelemen Atilla
szerint felháborító intézkedés
az, hogy a szarvasmarhatar-
tóknak öt éven át nyújtott tá-

mogatást vissza kell szolgál-
tatniuk az államnak, vagyis a
jelenlegi megítélés szerint
törvénytelennek bizonyul az
a segély, amelyet az állatte-
nyésztõk kaptak, Ráadásul
mindezt egy összegben kelle-
ne visszafizetniük. „A román
politikai elit nincs tisztában
azzal, hogy választóik 85
százaléka falun él, és mezõ-
gazdaságból tartja el magát.
Ezekkel az intézkedésekkel
az egész falusi társadalmat
megbünteti a kormány” –
mondta a képviselõ. 

„Azt a pénzt arra kaptuk,
hogy beruházzunk, hogy az
európai uniós elvárásoknak
megfelelõen alakítsuk ki az
istállót, a fejésre alkalmas
helyet, vizet vezessünk be,
megoldjuk a csatornázást,
megvegyük a kötelezõ fel-
szerelést. Most miért képze-
lik, hogy megvan még az a
pénz? Nem arra adták, hogy
a bankban gyarapítsuk!” –
fogalmazott felháborodot-
tan egy háromszéki szarvas-
marha-tenyésztõ gazda, aki
másokhoz hasonlóan annyit
termel, amennyi épp a csa-
lád fenntartására elég, hi-
szen egyre költségesebb a
mezõgazdaság. Véleményét
Kelemen Atilla is osztja,
megerõsítve, hogy nemigen
akad olyan gazda, aki a tá-
mogatásként kapott összeget
pénzben õrizte volna meg,
és ne fektette volna farmja,
kisgazdasága fejlesztésére
vagy állatállománya gyara-
pításába. 
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Újabb roncstalanítás

A szaktárca tervei szerint
március végén indulhat az
idei roncsautóprogram  – je-
lentette be Borbély László
környezetvédelmi és erdé-
szeti miniszter. A forgalom-
ból kivont, tízévesnél öre-
gebb környezetszennyezõ
autókért az idén is 3800 lejes
értékjegyeket adnak, amelye-
ket új gépkocsik vásárlására
lehet felhasználni. A Kör-
nyezetvédelmi Alap számára
erre a célra idén 114 millió
lejt különít el a kormány: az
összeg mintegy 30 ezer
roncsautó forgalomból való
kivonására elegendõ. 

Olaszok a vasárnapért

A vasárnapnak nincsen ára
címmel tartottak tegnap
egész napos akciót az olasz
szakszervezetek az üzletek
ünnepnapi nyitva tartása el-
len, amelyet az olasz püspö-
ki konferencia is támogatott
– írta az MTI. Az üzletek
nyitva tartásának liberalizá-
cióját a Monti-kormány de-
cemberi mentõcsomagja ve-
zette be, a tiltakozók szerint
viszont a liberalizáció nem
új munkahelyeket teremt,
hanem a már meglévõ dol-
gozókat terheli, és a túlzott
rugalmasság nevében arra
kényszeríti õket, hogy le-
mondjanak pihenésükrõl. A
szakszervezetek a nápolyi
szupermarketek elõtt zenével
és tánccal csábították el a vá-
sárlókat a shoppingtól, Bo-
lognában pedig a futballsta-
dionnál kampányoltak.

Adóbüntetés a gazdáknak?

ÚMSZ

A Cora üzletlánc ma-
gyarországi képviselõi

mellett a hálózat romániai
beszerzõi  is jelen voltak
azon a termékmustrán, ame-
lyet múlt pénteken már har-
madik alkalommal szerve-
zett meg Hargita Megye Ta-
nácsa a Cora üzletlánc képvi-
selõi számára. A magyar kol-
légákhoz hasonlóan Florenti-
na Kanak frissáru-beszerzõ,
Liana Ciolcan tartósélelmi-
szer-beszerzõ és Anda Sandu
háztartásitermék-beszerzõ
Csíkszeredába látogatott
hogy megtekintse és kiválo-
gassa a helyi termelõk által
kiállított termékeket. Mint el-
hangzott, a székely termékek
elõtt új piac nyílhat, hiszen
így az exportengedéllyel nem
rendelkezõ vállalkozók árui-
nak is van esélyük a hiper-
marketekbe bekerülni. 

Ennek fontosságát hangsú-
lyozta a megyeháza már-
ványtermében megrendezett
eseményen Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának
elnöke is. Mint mondta, a bu-
karesti IndAgra mezõgazda-
sági kiállításon és vásáron
szerzett tapasztalatok is alá-
támasztják azt a reményt,
hogy a régióbeli hagyomá-
nyos portékáknak komoly
piaca lehet Romániában is. 

„Ha egy erõs üzletlánc áll
a termékeink mögött, annak

az egész térség lesz a nyerte-
se. Ezért szervezünk hagyo-
mányos havi vásárokat Csík-
szeredában, hamarosan
Székelyudvarhelyen is, és
székely termékeket árusító
bolthálózat létrehozását is tá-
mogatjuk” – nyilatkozta Bor-
boly, aki felhívta a figyelmet
az áruk minõségének fontos-
ságára.

A csíkszeredai találkozó
Székelyföld egész területérõl
vonzott jelentkezõket: Har-
gita megyébõl 31, Kovászna
megyébõl 3, míg Maros me-
gyébõl 4 termelõ jelentkezett
azzal a céllal, hogy portéká-

ja felkerüljön a bolthálózat
polcaira. A Corát üzemelte-
tõ Magyar Hipermarket Kft.
marketingigazgatója, Chris-
tian Beck elmondta: a szé-
kely termékek forgalma
2010-hez képest megduplá-
zódott tavaly, és túllépte a
100 millió forintot. Az igaz-
gató szerint tavaly nagy
meglepetés volt számukra a
nem élelmiszer-jellegû ter-
mékek iránti kereslet, és arra
biztatta a jelen lévõ vállalko-
zókat, hogy minél szélesebb
kínálattal jelentkezzenek, hi-
szen áruiknak van jövõje a
magyarországi piacokon. 

Székelyek a hazai Corában

Sike Lajos

Új ipari csarnokot avat-
tak fel a hét végén Tasnád

déli bejáratánál. A létesít-
mény egy korábbi fémfeldo-
gozó egység helyén emelke-
dik, amelyet az osztrák Saab
vállalat vásárolt meg néhány
éve, és fejlesztett tovább több
millió eurós beruházással.

Hans Hoellwarth cégveze-
tõ szerint jó döntés volt a
fémszerkezetgyártás legkor-
szerûbb technikáját Tasnádra
hozni, mert itt sok olyan
szakembert találtak, akik né-
mi átképzéssel könnyen elsa-
játítják az új technikát. Véron

András polgármester úgy vé-
li: a sikeres indulásban jelen-
tõs szerepe van annak a tény-
nek, hogy a Saab egy itt talál-
ható hagyományt  fejleszt to-
vább, mert abban az egykori,
idõközben becsõdölt régi
üzemecskében több olyan
terméket állítottak elõ, amit
ma is gyártanak – például kü-
lönbözõ fémtartályokat és fu-
tószalagokat. „Persze, a bécsi
metróállomásokhoz készülõ
fémszerkezetek meg a transz-
formátorelemek már csak a
hozott technikával gyártha-
tók itt” – jegyezte meg a tas-
nádi üzem fiatal igazgatója,
Sándor László.

A jelek szerint a beruházá-
sok szempontjából hoszszú
idõ után az idei esztendõ
ígérkezik a legsikeresebbnek
Tasnádon. Egy német cég
például varrodát létesített a
városban, és jelentõs fejlõdé-
sen ment át a termálfürdõ is.
A városka és a megye veze-
tõi máris Tasnád legna-
gyobb ipari egysége, a nagy-
károlyi út mellett épülõ hõ-
cserélõket gyártó üzem át-
adására készülnek, amely
nyár elején esedékes. Az is-
mert dán Sondex cég itteni
egységében 350 ember fog
dolgozni. A hét végi gyár-
avatón jelen lévõ Csehi Ár-
pád Szatmár megyei tanács-
elnök az ÚMSZ-nek el-
mondta, ha visszatekint az
elmúlt négy évre, nem is tû-
nik olyan rossznak. A szá-
mok magukért beszélnek:
Szatmár megyében ezekben
a szûkösebb években is öt-
ezer  új munkahely létesült,
aminek köszönhetõen a
munkanélküliség az orszá-
gos 7,5 százaléknál jóval ki-
sebb. Az új gyárakkal pedig
új iparágak is megjelentek a
megyében – mint például
egy német világcég jóvoltá-
ból a napelemgyártás – ami
hosszú távon is megélhetést
biztosít a régió lakosai szá-
mára. 

Tasnádi fémszerkezet 
a bécsi metróállomáshoz

Most már Romániában is bõvülhet a  székely termék piaca

Kelemen Atilla képviselõ (balra) attól tart, az új intézkedések ellehetetlenítik a gazdákat A szerzõ felvétele

A Saab Tasnádon fémszerkezeteket fog gyártani
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Cs. P. T.

A március 8-i második
választási fordulón dõl el,

hogy ki lesz a kolozsvári
Babes–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) rektora, mi-
vel a csütörtöki elsõ választá-
si fordulón az öt jelölt egyike
sem szerezte meg a szüksé-
ges többséget. Az elsõ fordu-
lóban a leadott szavazatok
egyszerû többségére lett vol-
na szükség a gyõzelemhez,
ennek hiányában a szabály-
zat újabb választási forduló
megszervezését írja elõ. A
március 8-ra kiírt második
fordulón a két legtöbb szava-
zatot szerzett jelölt, Cristina
Ciumaº közgazdászprofesz-
szor és Ioan Aurel Pop törté-
nészprofesszor mérkõzik

meg egymással. Ciumaº a
szavazatok 39,16 százalékát,
Pop a szavazatok 36,19 szá-
zalékát szerezte meg a csü-
törtöki fordulóban. Magyari-
Vincze Enikõ a szavazatok
6,26 százalékával a hat jelölt
közül az ötödik helyet szerez-
te meg. Magyari Tivadar, a
magyar tagozatért felelõs le-
köszönõ rektorhelyettes egy
korábbi interjúban úgy vélte:
Ciumaº ismeri a legjobban a
magyar tagozat helyzetét, és
a jelöltek közül õ az egyedü-
li, akik gazdasági-pénzügyi
rektorhelyettesként bizonyí-
totta már, hogy ért az egye-
tem menedzsmentjéhez.
„Vele a legjobbak a késõbbi
tárgyalási esélyeink” – je-
gyezte meg Magyari. Szerin-
te Ciumaºnak nem válik elõ-

nyére, hogy a leköszönõ rek-
tor jelöltje, Andrei Marga
autoriter és kapkodó vezetési
stílusa ugyanis kiábrándította
az oktatók többségét. 

Magyari tudni vélte, hogy
mind a politikai hatalom,
mind a politikai ellenzék

Ioan Aurel Pop jelöltségét tá-
mogatja. „Pop attól lehet esé-
lyes, hogy beszéde, habitusa,
akadémikus mivolta, udvari-
assága, ötvenes éveiben is fia-
talos megjelenése megnyerõ”
– ecsetelte Magyari. Hozzá-
tette viszont, hogy korábban

többször is a magyar törekvé-
sek ellen szólalt fel, és több
olyan oktató is a csapatához
tartozik, akik korábban a ma-
gyar tagozat önállósodását
ellenezték. „A magyar tago-
zat mai helyzetét azonban el-
fogadja. Úgy ítélem meg,
hogy lehet vele tárgyalni, ha
õ lesz a rektor” – fogalmazott
Magyari Tivadar. 

A rektorválasztás kapcsán
Soós Anna rektorhelyettes –
a napokban megválasztott
magyar tagozatvezetõ – kité-
rõ választ adott lapunknak
arra, hogy a magyar tagozat
melyik, a második fordulóba
jutott jelöltet preferálja. Mint
Soós az ÚMSZ-nek fogalma-
zott, „bármelyik jelölt lesz is
a befutó, együtt kell majd
mûködni vele”. 

Meghalt a hétvégén a két
héttel ezelõtti márama-

rosszigeti kettõs gázrobbanás
egyik áldozata. Vlad Comã-
neci, a helyi gázszolgáltató
vezetõje az összesen 17, Bu-
karestben és Nagybányán
ápolt áldozat közül a legsú-
lyosabb sérüléseket szenvedte
el: teste több mint 90 százalé-
kát fedték égési sebek, s lég-
csövét, tüdejét is lángok ér-
ték. Az áldozatot a fõvárosi
szakkórházban ápolták, a tra-
gédia óta eltelt két hét alatt
több sebészi beavatkozást is
megejtettek rajta. Kórházi
közlés szerint a többi tíz, Bu-
karestben ápolt beteg állapota
kielégítõ, kettõt a hétvégén ki
is utaltak. A tíz áldozat közül
hatan az elsõ, a többiek – két
tûzoltó, a gázszolgáltató két
alkalmazottja (köztük az el-
halálozott), illetve az épület
emeletén irodát fenntartó
közjegyzõ – a második robba-
násban sérültek meg. 

Gázrobbanás: 

az elsõ halott

ÚMSZ

Több mint száz épület
összedõlhet Bukarestben,

ha megismétlõdik az 1977-es
földrengés. Alig 15 épület tar-
tószerkezetét erõsítették meg
eddig Bukarest központjában
abból a 126-ból, amely össze-
omolhat egy erõs földrengés
esetén – közölte tegnap az
Agerpres, amely a területfej-
lesztési minisztérium közle-
ményét idézi. Romániában
35 évvel ezelõtt, 1977. márci-
us 4-én következett be az
utóbbi évtizedek legpusztí-
tóbb földrengése, amelynek
1578 halott és több mint 11
ezer sebesült áldozata volt –
túlnyomó többségük a fõvá-
rosban. Bukarestben több
mint 372 közveszélyes épüle-
tet jelöltek meg az utóbbi
években az összeomlás ve-
szélyére figyelmeztetõ piros
körrel, közülük több mint
száz a város központjában ta-
lálható, ezek többnyire 1940
elõtt emelt, többszintes épü-
letek. A tulajdonosok anyagi
támogatást kapnak az állam-

tól a ház szerkezetének meg-
erõsítésére, a javítások idejére
pedig az önkormányzat szük-
séglakásokat biztosít a lakók-
nak, mégis alig néhány köz-
veszélyes épületet sikerült
csak biztonságossá tenni az
utóbbi években. A fõpolgár-
mesteri hivatal szerint mind-
errõl a tulajdonosok tehet-
nek, az önkormányzat idén
is 9 millió lejt különített el az
omlásveszélyes épületek meg-
erõsítésére. A minisztérium
126 bukaresti épület (3823 la-
kás) tulajdonosát figyelmez-
tette arra, hogy szerkezeterõ-
sítõ beavatkozás nélkül ingat-
lanuk nem bír ki egy újabb
erõs földrengést. Közülük ed-
dig 15 épületet (606 lakást)
újítottak fel, idén a miniszté-
rium 5 millió lejt (330 millió
forint) fordít további 15 épü-
let biztonságossá tételére. A
szaktárca szerint az európai
fõvárosok közül Bukarest a
legsérülékenyebb egy nagy
erejû rengés esetén. Bukarest
térségét évszázadonként leg-
alább kétszer rázza meg nagy
erejû földmozgás. 

S. M. L.

„A visegrádi országok –
Csehország, Szlovákia,

Lengyelország, Magyaror-
szág –, illetve Románia és
Bulgária kormányai folya-
matosan egyeztetnek és kö-
zös álláspontokat képvisel-
nek az Európai Unión belül
környezetvédelmi kérdések-
ben” – hangsúlyozta Borbély
László környezetvédelmi és
erdészeti miniszter Thomáš
Chalupa cseh környezetvé-
delmi miniszterrel együtt a
hétvégén, Bukarestben tar-
tott sajtótájékoztatóján. A
két tárcavezetõ közös nyilat-
kozatot írt alá, amelyben a
román–cseh környezetvéde-
lemmel kapcsolatos együtt-
mûködési megállapodás alá-
írását szorgalmazzák. A nyi-
latkozat vízgazdálkodás, ve-
szélyes hulladékok menedzs-
mentje, klímaváltozás, öko-
lógiai sokszínûség megõrzé-

se, valamint a sürgõsségi
helyzetek menedzsmentje te-
rületén szorgalmaz szoros
együttmûködést. Borbély
azoknak a nagyszabású víz-
és hulladékgazdálkodással

kapcsolatos infrastrukturális
beruházásoknak a helyzetét
említette, amelyek kivitelezé-
si határideje különbözõ
okokból 2015 utánra csú-
szik, ezért szerinte uniós

szinten kell megtalálni azt a
mechanizmust, amely meg-
engedné ezen „híd-tervek”
finanszírozásának a követke-
zõ uniós költségvetési idõ-
szakra való továbbvitelét. 

ÚMSZ-összeállítás

Megtalálták a hétvégén a
Tarnicai-tóban annak a

férfinak és két gyermekének
a holttestét, akik múlt hét ele-
jén fulladtak bele a befagyott
gyûjtõtóba. A három tetemet
Konstancáról érkezett búvá-
rok emelték ki, több mint öt-
venméteres mélységbõl. A 48
éves, szászfenesi Nicolae
Lãpuºte és két gyermeke, a
hároméves Alexandra és a 15
éves Flavius múlt hétfõn tûnt
el a Tarnicai-tó környékén;
az apa hátrahagyott volt és
jelenlegi felesége számára
egy búcsúlevelet, amelyben
azzal fenyegetõzött, hogy
nem látják többé viszont a
gyermekeiket. A búvárok a
férfi holttestéhez kötözve ta-
lálták meg a kislányt, a fiút
pedig alig három méterre tõ-
lük. A búvárok munkáját
megnehezítette a meredek,
szinte kilencvenfokos szögû
part, illetve a több mint egy-
méteres mélységben befa-
gyott vízfelszín. A boncolás
nyomán megállapítást nyert,
hogy a három áldozat halálát
fulladás okozta, ezt Costel
Siserman, a Kolozs Megyei
Kórbonctani Intézet vezetõje
közölte a hétvégén a sajtóval.
A közlés szerint ugyanakkor
kizárt, hogy a két gyermeket
már korábban megölte volna
a férfi, ugyanakkor kérdéses,
hogy a 15 éves fiút hogyan
vette rá a gyilkos apa arra,
hogy kövesse õt és féltestvé-
rét a halálba. A három áldo-
zat eltûnésérõl a férfi legna-
gyobbik gyermeke, Claudiu
értesítette a hatóságokat,
múlt hétfõn. A búvárok a kis-
lány anyja, Nagy Klaudia ké-
résére érkeztek a tengerpart-
ról a Kolozs megyei helyszín-
re, és találták meg a teteme-
ket. A két anya a helyszínen
tartózkodott, amikor kiemel-
ték a Tarnicai-tóból a két ha-
lott gyermek és a gyilkos apa
átfagyott testét. 

Felfedte titkát

a Tarnicai-tó

Cristina Ciumaº                           Ioan Aurel Pop

HIRDETÉS

„Híd-tervek” Csehországgal

Rektorvoks: második forduló 

Borbély László romániai és Thomáš Chalupa cseh környezetvédelmi miniszter (balra) 

Baljós rengési évforduló

Fotó: Salamon Márton László



Kovács Zsolt 

Irigy Hónaljmirigy-nagy-
koncerttel, a 12 tagú

Boban Markovici Orchestra
balkáni rézfúvós banda, a
Holdviola és a Taxi együttes
fellépésével, illetve a Három-
széki Diákegyüttesek Talál-
kozójával egészült ki az idei
Szent György Napok prog-
ramja – jelentették be sajtótá-
jékoztatójukon a városnapok
szervezõi. Erdély legnagyobb
városünnepe idén kilencna-
pos lesz, mivel az eddigiektõl
eltérõen nem vasárnap, ha-
nem már szombaton sor ke-
rül a nyitóhangversenyre.
Grubisics Levente fõszerve-
zõ elmondta, hogy április 21-
én, szombaton 19 órától a
Krisztus Király római katoli-
kus templomban lép fel a
Vox Humana kórus, a Csíki
Kamarazenekar és a Geor-
gius Kamarazenekar. A nyi-
tóhangversenyt azért kellett a
szokásostól egy nappal ko-
rábbra tenni, mert a vasárnap
esti, Dan Gordon Esõember
címû színházi elõadásra
nagy az érdeklõdés, és így el-
kerülhetõ, hogy a közönség-
nek választania kelljen a
hangverseny és a színház kö-
zött. Április 23-án, hétfõn a
gyerekek körében népszerû
Alma együttes kétszer is fel-
lép a Krisztus Király temp-
lomban. Kedden a Yorick
stúdió és a Marosvásárhelyi

Állami Színház közös pro-
dukcióját, Székely Csaba Bá-
nyavirág címû elõadását ad-
ják két alkalommal. Szerdán
ugyancsak kétszer mutatják
be a budapesti Honvéd Szín-
ház Arab éjszaka címû elõadá-
sát, amelyet Zakariás Zalán
rendezett. Emellett komoly-
zenei ínyencséget is tartogat-
nak: egy többnemzetiségû vi-
ola da gamba zenekar lép
majd fel. 

Újdonság , hogy idén már
csütörtökön, április 26-án el-
kezdõdnek a szabadtéri kon-
certek. A Szent György téri
színpadon szervezik a Há-
romszéki Diákegyüttesek
Találkozóját, amelynek kere-
tében hét diákegyüttes lép

színpadra, majd este a Kala-
pács együttes Best of Pokolgép
koncertjével. A szervezõ Er-
délyi Magyar Ifjak a
www.emihirek.ro honlapon ta-
lálható információk alapján
várja a csapatok jelentkezé-
sét. Dancs Zsolt, a városna-
pok programigazgatója kö-
zölte: április 27-én, pénteken
este lép színpadra a kilencta-
gú Irigy Hónaljmirigy együt-
tes. Április 28-án, szomba-
ton a Szent György téren a
magyaroszági Cry Free ze-
nekar Deep Purple-feldolgo-
zásokkal áll színpadra.
Ugyancsak szombaton a
Szabadság téri színpadon
koncertezik a magyarországi
Holdviola electrofolk együt-

tes, õket a népszerû hazai
Taxi együttes követ, amely-
nek basszusgitárosa a sepsi-
szentgyörgyi Kerezsi Cson-
gor. A szombat estét 23 órá-
tól a Szent György téri szín-
padon a szerb Boban
Markovici Orchestra balkáni
rézfúvós együttes kétórás
koncertje és utcabál zárja.
Mint ismert, a Szent György
napok idei sztármeghívottja
az Omega együttes, de fellép
még a Republic, az Iris és a
Hooligans is.   

A sepsiszentgyörgyi Kultu-
rális Szervezõirodában a
meghirdetett elõadásokra
már lehet foglalni jegyeket –
hívták fel a figyelmet a szer-
vezõk. 

ÚMSZKULTÚRA www.maszol.ro   2012. március 5., hétfõ8

MTI

Kertész Ákos író február
29-én Kanadába távo-

zott, és ott menekültstátust
kért – szögezte le a Kossuth-
díjas író sajtóirodája. Közle-
ménye szerint az író ellen az
Amerikai Népszavában megje-
lent cikke után a kormány-
párti sajtó hajtóvadászatot
indított, állandó fizikai zakla-
tásnak, fenyegetettségnek
volt kitéve, az utcán megtá-
madták, életét veszélyben
érezte. Az Amerikai Népszavá-
ban tavaly augusztus 29-én
megjelent nyílt levélben Ker-
tész Ákos úgy fogalmazott:
„a magyar genetikusan alatt-
való”. Az író szeptember kö-
zepén ezekkel a szavakkal
igazította helyre levelének
azt az állítását: „helyesen
ilyen mondat nincs”. Szep-
temberben Halász János, a
magyar Nemzeti Erõforrás
Minisztérium államtitkára a
parlamentben jelezte, hogy
Kertész Ákosnak bocsánatot
kell kérnie a nyílt levelében
írtak miatt, s „amennyiben
nem kér bocsánatot, a kor-
mány szemében méltatlanná
válik a Kossuth-díjra”. A Fõ-
városi Közgyûlés tavaly szep-
tember 21-én visszavonta
Kertész Ákos díszpolgári cí-
mét. A közleményben idézik
Kertész Ákost, aki közölte:
reméli, hogy „egy demokra-
tikus és toleráns, emberséges
Magyarországra egyszer
még visszatérhet”. 

Grubisics Levente (középen): a Szent György Napok idén nem nyolc, hanem kilenc napos lesz
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Antal Erika

A Sepsiszentgyörgyön és
Angyaloson készült pro-

dukciójával Erdélybe készül
a Krétakör. A budapesti szín-
ház Schilling Árpád A papnõ
címû darabjával vendégsze-
repel március 13-án Csíksze-
redában és 14-én Marosvá-
sárhelyen.

A marosvásárhelyi közön-
ség egy másik színvonalas
vendégelõadást is megtekint-
het márciusban: a Kolozsvári
Magyar Opera Giuseppe
Verdi Álarcosbál címû, olasz
nyelven elõadott produkció-
ját mutatja be 12-én a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház
nagytermében. Kiss Éva
Evelyn irodalmi titkár la-
punknak elmondta: az elõ-
adásra, amelyet román és
magyar nyelven is feliratoz-
nak, a Bernády György me-
cénás- és a Kemény János be-
mutatóbérletek tulajdonosai
vásárolhatnak elsõként je-
gyet, a többit szabadárusítás-
ban kínálja a pénztár.

A budapesti Krétakör A
papnõ címû darabjának próbái
Háromszéken, Sepsiszent-
györgyön és Angyaloson zaj-
lottak, és 16 éves székelyföldi
fiatalok játszanak benne, ösz-
szesen tizennégyen. Juhász
Bálint rendezõasszisztens és
turnémenedzser elmondta:
A papnõ egy trilógia harma-
dik része. Az elsõ rész az

ip.co.de címû film volt, amely
egy fiúról szólt. Azt követte a
Hálátlan dögök címû opera
egy gyermekpszichológusról,
a fiú apjáról,  most pedig a
harmadik, a fiú anyjáról, egy
színésznõrõl, aki pályát vál-
toztatva egy vidéki iskolában
kezd el tanítani.  „Nem arra
kértük a gyerekeket, hogy
játsszanak el valamit, ha-
nem, hogy képviseljék azt a
közösséget, ahonnan jön-
nek” – mondta az ÚMSZ-nek
Juhász Bálint. A Kovászna,
Brassó és Hargita megyei fia-
talok nagyon különbözõ hát-
térrel rendelkeznek, van
olyan közöttük, aki mûvésze-
ti osztályban tanul, van, aki
Böjte Csaba gyerekotthoná-
ban nevelkedik, és olyan hát-

rányos helyzetû gyerek is
akadt, akinek még iratai sem
voltak, hogy utazhasson.
„Nem az a célunk, hogy szí-
nészeket képezzünk, inkább
az, hogy fejlõdjön a civil ön-
tudatuk, tudjanak beszélni
önmagukról, tájékozódjanak
a világban, találják meg a
megfelelõ utat” – tárta fel a
menedzser. A Krétakör pro-
jektje a sepsiszentgyörgyi
Osonó Mozgásszínházzal
közösen valósult meg, amely-
lyel már korábban is mûköd-
tek együtt.

A papnõ címû produkció
bemutatóját októberben tar-
tották Budapesten. Az erdé-
lyi turnét egy újabb budapes-
ti, majd egy brüsszeli, vilniu-
si és berlini fellépés követi. 

Székelyföldön turnézik 

a budapesti Krétakör színház

Emigrált

Kertész Ákos
Röviden

Nagyváradon a Fabatka 

A sepsiszentgyörgyi Fabatka
együttes rendhagyó koncer-
tet tart március 6-án, ked-
den a nagyváradi Moszkva
kávézóban 20 órától. Az
egyórás koncertre és az azt
követõ táncházra egyaránt
ingyenes a belépés. 

Emlékezés 
Dankanits Ádámra

Március 7-én, szerdán 17
órától a Kolozsvár Társaság
szervezésében a bukaresti
földrengéskor elhunyt
Dankanits Ádám mûvelõ-
déstörténészre és szerkesztõ-
re emlékeznek a kincses vá-
rosban. Elõadó: Sipos Gá-
bor, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület elnöke és Horváth
Andor, a Korunk fõszerkesz-
tõ-helyettese. Az elõadásra a
Kolozsvár Társaság székhe-
lyén (Fõtér 22.) kerül sor.

Gazdag adomány 
a képtárnak

Jelentõs mûtárgyadomány-
nyal gazdagodott a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum Gyárfás Jenõ
Képtára. Az erdélyi szárma-
zású, Stuttgartban élõ Pal-
los Schönauer Jutta festõnõ
20 alkotását, festményeket
és grafikákat adományozott
a székelyföldi gyûjtemény-
nek. A Képtárban március
7–16. között állítják ki az
értékes gyûjteményt.

Juhász Bálint A papnõ címû darabot ismerteti a sajtótájékoztatón 

Bõvülõ városnapok
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Ma Adorján és Olivér nap-
ja van.
Az Adorján férfinév az Ad-
rian név régi magyar alak-
változata. Jelentése: (a Ve-
lence tartományban le-
võ) Hadria városából való.
Az Olivér férfinév a olivari-
us szóból származik, a je-
lentése: olajfát ültetõ, de
más feltevés szerint germán
eredetû, jelentése: tündér,
manó + sereg.
Holnap az Ágnes és Elvira
nevûeket köszöntjük.

Évforduló
• 1849 – Damjanich Já-
nos és Vécsey Károly csa-
patai a szolnoki csatá-
ban gyõzelmet aratnak a
császáriak fölött, és elfog-
lalják Szolnokot.
• 1917 – A Központi Hatal-
mak (a Német Császár-
ság és az Osztrák–Magyar
Monarchia) aláírják az elõ-
zetes békeszerzõdést a le-
gyõzött Romániával.
• 1946 – Winston Chur-
chill brit miniszterel-
nök elõször említi a „Vas-
függönyt” fultoni beszédé-
ben. 

Vicc
Egy ember késõn keveredik

haza a kocsmából. A felesé-
ge:
– Hol voltál mostanáig?
– Miért, nem látszik?
– Nem.
– Akkor még visszamegyek.

Recept
Csirkemell almaköntösben
Hozzávalók: 6-8 vékony sze-
let csirkemellfilé, szárnyas fû-
szerkeverék, 1 kk fahéj, 2
db alma, 3 tojás, liszt, 3-4 dl
sör, olaj, burgonyakrokett, 1
kanál áfonyalekvár, õsziba-
rack.
Elkészítés: A csirkemellet
enyhén kiklopfoljuk, meg-
szórjuk a fûszerkeverékkel,
egymásra helyezzük és félre-
tesszük. Az almákat meghá-
mozzuk, lereszeljük, hozzá-
adjuk a fahéjat, jól elkever-
jük. A 3 tojásból liszttel és a
sörrel összekeverve sûrû pa-
lacsintatésztát keverünk,
hozzáadjuk a fahéjjal ízesí-
tett almát és jól összekever-
jük. A csirkemellet lisztben
megforgatjuk, majd az almás
tésztába mártjuk, bõ, forró
olajban aranybarnára meg-
sütjük. Tálaláskor a csirk-
mellszeletekre rácsíkozzuk
az áfonyalekvárt, õszibarack-
szeletekkel díszítjük, és sült
krokettel tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Felhõcskék mutatkoznak kapcso-
lata egén. Önön is múlik, hogy
viharrá dagadnak-e, avagy meg-
maradnak bárányfelhõknek. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Nem tudott úrrá lenni megfelelé-
si kényszerén. Elõbb-utóbb a sar-
kára kell állnia.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Amit eltervezett, azt hajtsa is
végre, különben túl sok hátraléka
halmozódik fel. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ma ne foglalkozzon pénzügyi
kérdésekkel. Inkább az érzelmei
irányítanák.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ha igazán céltudatos akar ma-
radni, akkor ne foglalkozzon ma
felesleges dolgokkal.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ne akarjon mindent egyszerre
megváltoztatni az életében. Las-
sítson, és figyeljen magára!

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Új lehetõségei, új perspektívái
adódhatnak. De ön a réginek is
éppúgy meg akar felelni, mint az
újnak. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A valóság nem mindig olyan,
mint amilyennek ön elképzeli.
Lehet csúnyább is, de szebb is. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ne avatkozzon be olyan ügyek-
be, amihez semmi köze. A kéret-
len tanácsadót nem szeretik az
emberek.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Vigyázzon arra, hogy szigorúsá-
gával, számonkérésével ne riasz-
sza el öntõl azt, aki támogatná.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Rengeteg a lehetõsége. Mindent
elvállal, hisz minden a szívügye.
De nehogy a vége kapkodás és
zûrzavar legyen! 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Az ön ereje a kitartásában rejlik.
Ön mélyen és igazán szeret. És ez
erõ, mi több, hatalom.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A hatos lottó nyerõszámai:

49, 24, 44, 5, 22, 38

Soha nem csapnak be minket,
hanem mi magunkat csapjuk
be. A becsapás soha nem
egyszerûen csak arra épül,
hogy tévútra vezessenek vele
valakit, hanem mindenekelõtt
arra a hitre, amivel elfogad-
juk a becsapást. Minden be-
csapás ártalmatlan kis tréfa
maradna, ha nem karolnánk
fel, és nem kezdenénk el hinni
benne. Ilyenkor elindulunk
egy olyan úton, amelyik az ál-

talunk vágyott valósággal van
kikövezve, nem pedig a tények-
kel. Csak az az ember becsapha-
tó, aki akarja, hogy becsapják,
mert egyszerûen lusta a dolgok
nyomába eredni, és megérteni
õket a maguk valóságukban.
Amikor a dolgok helyes termé-
szetébe vetett hitet felváltja a hi-
székenység, akkor becsaphatóvá
válik az ember. A világ azt
akarja, hogy becsapják, tehát
be is csapják. 

Gondolatjel Visky István rovata

A bukaresti AFI Palace mallban lévõ MBT szaküzletbe gyógytor-

nász képesítéssel rendelkezõ orvostanhallgatót, kereskedelmi

végzettséggel rendelkezõ eladót alkalmazunk. 

Érdeklõdni lehet a 0259-4425  255-ös telefonszámon! 

A fényképes önéletrajzokat kérjük a következõ e-mail címre kül-

deni: info@simplestep.ro.

Apróhirdetés



6.55 Ma Reggel
10.00 Válogatás az Orszá-
gos Természetfilm-feszti-
vál filmjeiből
10.25 Palócföld
10.50 Martin György
gyűjtéséből
11.10 Tudásakadémia 
- Junior
12.00 Magyar pop
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 Bordal, 
Átváltozások
14.45 Főtér
16.15 Hogy volt!?
17.50 Delta
18.15 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Sporthírek
21.30 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
1.00 Az Este
1.30 Van az a pénz, 
ami megbolondít 
(amerikai vígjáték, 2008)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 80 nap alatt a Föld
körül (angol-amerikai-olasz
film) 12.55 Tökös csöves
akcióban (francia vígjáték)
14.35 A javulás útja
(amerikai filmdráma)
16.20 Légörvény 4.: Vihar-
zóna (amerikai-kanadai
film) 18.00 Lejárt lemez
(am. vígjáték) 20.05 Yong-
gary - Az űrbéli szörny (sci-
fi) 22.00 Alien 4.: Feltá-
mad a halál (amerikai ak-
ciófilm) 0.00 Pokoli bázis
(am. horror)

FILM+

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Hírvilág (ism.)
12.05 Sportré (ism.)
12.30 Retrográd (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás (ism.)

9.30 A jazz születésétől
napjainkig 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Piactér ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Népzene 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 18.50 Egész-
séges percek 18.00 Zene
18.30 Híradó 19.00 Met-
szet 19.30 Híradó 20.00
Erdélyi Kávéház 20.30
Moldoványi Judit: Az álru-
hás királyfi 21.00 Híradó
21.30 Metszet 22.00 Rej-
télyek és ragályok 22.30
Híradó

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva Lu-
na (sorozat) 14.30 Esmer-
alda (sorozat) 15.30 Érzé-
ki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Éj-
szakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Hét bűn (brazil
sorozat) 0.30 Igaz történe-
tek (ism.)

8.45 Pilótafeleségek (izr.
sorozat) 10.00 Kedves ba-
rátnőm – szórakoztató mű-
sor 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépésre a boldogságtól
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (sorozat)
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 A szív-
nek parancsoni nem lehet
(sorozat)   

KANAL D
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6.25 Gazdakör
Magazinműsor gazdálko-
dóknak
6.40 Híradó
7.00 Közbeszéd (ism.)
Aktuális háttérműsor
7.30 Híradó
7.35 Roma Magazin
8.05 Domovina
8.30 Híradó
8.35 A férfi a legjobb or-
vosság (német vígj. sor.) 
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.00 Kapcsoljuk az Or-
szágházat
Parlamenti közvetítés
17.10 Virágzó városok
18.00 Zebra - Közlekedés-
biztonsági magazin
18.20 Kisváros (m. sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca (ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Mad Men - Rek-
lámőrültek (am. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Az utolsó kalandor
(francia filmdráma, 1. rész,
2001)
0.15 Dunasport
0.20 Magyar Jazz Ünnep
2011.
1.20 Térkép (ism.)
1.40 A szellem órája 
- Sziget

m1, 21.40
Van az a pénz, ami megbolondít

Bridget túl az ötvenen, a kertvárosi, jómódú, középosztály-
beli nők életét éli. Gyerekei már felnőttek, ő évtizedek óta
háztartásbeli. Sajnos több mint egy éve már a családfenn-
tartó férje is munkanélküli, és elfogytak a tartalékaik. Ami
még nem lenne nagy baj, de az elmúlt egy évben nem változ-
tattak költekező életmódjukon, így teljesen eladósodtak.
Dobra kerül a szép ház, oda az eddigi életük.

TV2, 22.00
Ütközéspont

A menő ügyvéd, Gavin Banek késésben van a bíróságról, és
igyekszik átverekedni magát a csúcsforgalmon. Egy másik
sávban Doyle Gipson szintén a bíróságra tart, ahol eldől, lát-
hatja-e gyermekeit, és a bírónak tele a napi ügylajstroma,
nincs ideje várni. A felszínen Banek és Gipson nagyon külön-
böznek: egyikük a pályája csúcsára igyekszik, míg a másik
kétségbeesetten próbál felkapaszkodni a mélypontról.

DUNA Tv, 22.30
Az utolsó kalandor

A francia film régi és új fenegyerekei - az évtizedek óta nép-
szerűsége csúcsán lévő Jean-Paul Belmondo és az ifjú gene-
ráció üstököse, Samy Naceri, a Taxi című nagy sikert aratott
sorozat sztárjai egy filmben. Georges Simenon, a kiváló
francia író közkedveltnek számít a filmesek körében is. Az
utolsó kalandort 1963-ban már megfilmesítették Az idősebb
Ferchaux címen.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa tek-
nőcök újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, 
Star Wars 
- A klónok háborúja
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.20 Top Shop
13.10 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai
(török sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.10 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.15 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 A mentalista 
(am. krimisor.)
23.20 A Grace klinika
(am. drámasorozat)
0.25 Reflektor
0.45 Vészhelyzet
(am. sor.)
1.40 Vészhelyzet 
(am. sor.)

9.55 Gyilkos számok
(ism.) 10.50 Hazárd me-
gye lordjai (am. akció-vígj.)
12.55 A dadus (sorozat)
13.55 Amerikai mester-
szakács (ism.) 14.55
Monk (sorozat) 16.40 CSI
(ism.) 17.35 Bűnös szán-
dék (sorozat) 18.35 Gyil-
kos számok (sorozat)
19.00 Amerikai mester-
szakács 20.30 Jóbarátok
(sorozat) 21.25 Két pasi
(ism.) 22.20 Éden Hotel 2.
(reality show) 23.20 Dok-
tor House (sorozat)

9.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.05
Pontos sportidő 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Es-
tate of panic 23.00
Sport.ro Hírek 23.10
Wrestling RAW

TV2
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.05 A Silla királyság
ékköve (sor.)
11.05 Mindenből egy van
12.00 Kékfény (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Srpski Ekran
14.25 Unser Bildschirm
14.55 Marslakók 
(magyar sor.) (ism.)
15.25 Hacktion 
(magyar sor.)
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.50 MM
A megoldások magazinja
18.40 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Van az a pénz, 
ami megbolondít 
(am. vígj., 2008)
23.25 Az Este
0.00 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasor.)
0.50 A rejtélyes XX. szá-
zad
1.20 Esély
1.45 Sporthírek
1.55 Család csak egy van
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, 
nap mint nap! 
(live)
10.10 A palota titkai 
(dél-koreai drámasor.)
11.25 Prim Plan
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 Az eltévedt lovag
legendája 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű mű-
sor az egyesen
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 A Pál utcai fiúk
(olasz-magyar filmdráma,
2003)
18.25 Az eltévedt lovag
legendája 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 UEFA Champions
LeagueStudió (live)
21.40 UEFA Champions
League (live)
23.50 UEFA Champions
League összefoglaló
0.40 Psych 
- Dilis detektívek
(amerikai krimisorozat)
1.30 Európai roma
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
11.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
13.45 Nevess csak
(amerikai vígjáték soro-
zat)
14.15 Lois és Clark 
(amerikai sor.)
15.15 Lois és Clark 
(amerikai sor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Taxi 
(amerikai-francia akció
vígjáték, 2004)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 Spartacus: 
Vér és homok 
(amerikai sorozat)
0.00 Taxi 
(amerikai-francia akció
vígjáték, 2004) 
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Nálam az irányítás
(reality show)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
(talk show) (live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Csillagháló 
– új szezon
22.15 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.30 Októberi égbolt
(amerikai filmdráma,
1999)
Jake Gyllenhaal, 
Laura Dern, Chris Cooper,
William Lee Scott
3.45 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(am. krimisor.) (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról (realit show)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kísértés 
két szólamban 
(amerikai zenés vígjáték,
2003)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium 
(am. krimisor.)
0.30 Sherlock Holmes: 
A Baskerville-i agár 
(A sátán kutyája) 
(kan. krimi, 2000)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők 
- Ferrari 308 GT4
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány:
Erőterek
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők 
- Karmann Ghia
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
Futócipő, tengely, gokart,
animatronika
17.00 A túlélés törvényei
- Északi-sarkkör, Skócia
19.00 Autókereskedők 
- Bond Bug
20.00 Autókereskedők 
- Porsche 944 Turb
21.30 Hogyan készült?
Ipari drótkötelek, növény-

nyel futtatott élő falak,
nagy felbontású kamerák
22.00 Állítólag... 
- Motorok és páncéltörők
23.00 Kíváncsiság 
- Ősember
0.00 Autókereskedők 
- MGB GT
2.00 Akiből tengeralattjá-
ró parancsnok lesz

6.00 Hírek
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai sorozat)
8.55 Ma a holnapról
(ism.)
9.25 Minden pénzt megér
9.55 Autómánia
10.25 Légy formában!
10.50 Vallomások
(ism.)
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Parlementi pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.45 A sas szárnyán
(olasz filmdráma, 2000)
20.20 Biznisz óra (ism.)
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
23.35 Az élet nélkülem
(kanadai-spanyol filmdrá-
ma, 2003)
1.25 Minden pénzt megér
(ism.)
1.55 Lehet, hogy nem tud-
tad (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.30
Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Híradás, Kultúr-
Presszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó, Könyv és lemeztéka
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Mű-
velődési hírek, Csendestárs 17.55 A nap hírei röviden

KEDD
2012. március 6.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
- reggeli magazinműsor
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.25 Baseball álmok
(am. filmdráma, 1989)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
20.55 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Ütközéspont 
(am. filmdráma, 2002)
Közben: Kenósorsolás
23.55 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
0.55 Tények Este
1.30 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.05 Bajnokok Ligája
(Highlights)
3.45 TotalCar (ism.)
Autós magazin
4.10 Vers éjfélkor 



Labdarúgás 

Turós-Jakab László 

Pénteken elrajtolt a lab-
darúgó-Liga-1 tavaszi

idénye. 
A 2012-es esztendõ elsõ

bajnoki mérkõzését Brassó-
ban vívta a helyi FC és az
õszi idény meglepetéscsapa-
ta, a Pandurii. A házigaz-
dák 2-1-re nyertek, góljaikat
Ilijoski szerezte a 13. és 78.
percben. Kevéssel a min-
dent eldöntõ tizenegyes
elõtt Nistor egyenlített a
Gorj megyei alakulatnak. 

A kolozsvári Gépész ut-
cai stadionban testvériesen
megoszló tíz sárga és egy
piros lappal teletûzdelt mér-
kõzést vívott a CFR 1907 és
a Marosvásárhelyi FCM. A
házigazdák Kapetanosz
(25. perc) szemfüles góljá-
val jutottak vezetéshez, és
minimális elõnyüket meg-
õrizték, annak ellenére,
hogy a 47. perctõl Mureºan
kiállítása miatt emberhát-
rányban játszottak. Cãtãlin
Popa játékvezetése nem volt
következetes, de nem befo-
lyásolta a végeredményt,
amely szombat estig listave-
zetõt csinált a „vasutas”
gárdából. 

Szombat délután Nagy-
szebenben az újonc Voinþa
hajrában szerzett Miclea-
góllal gõzte le az Astrát (1-

0), és kissé eltávolodott a ki-
esõzónától.         

A Rapid nem tudott élni
a hazai pálya elõnyével és
1-1-re mérkõzött a Kolozs-
vári U-val. Alexa a 68.
percben szerzett vezetést a
bukarestieknek, Grozav
szûk negyedóra után egyen-
lített. A vendégek új csapat-
kapitánya Lukasz Szukala
volt, aki Gabriel Boºtinãtól
vette át a karszalagot. Az-
zal, hogy két pontot vesz-
tett, a giuleºti-i gárda lesza-

kadt a Dinamótól és a CFR
1907-tõl. 

A szombatesti záró-
mérkõzésen, a Nemzeti
Arénán a Dinamo szûk fél
óra alatt dûlõre vitte a dol-
got a Gaz Metannal, igaz,
ehhez a medgyesi Radu
Zaharia korai kiállítása is
kellett. Cãtãlin Munteanu
büntetõbõl szerzett vezetést
(11. perc), Dãnciulescu pe-
dig már a végeredményt ál-
lította be a 28. percben. Ér-
dekes, hogy Zahariát az

õszi, medgyesi mérkõzésen
is kiállították. Sikerükkel a
dinamósok ismét a kolozs-
váriak elé ugrottak a táblá-
zaton. 

Lapzárta után Petrolul
Ploieºti–FC Vaslui- és CS
Mioveni–Steaua-mérkõzé-
seket rendeztek. A 19. for-
duló mai mûsora: Ceahlãul
Piatra Neamþ–Sportul Stu-
denþesc (19 óra, Dolce
Sport), Concordia Chiajna–
Galaci Oþelul (20.30 óra,
Digi Sport). 
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Pantelisz Kapetanosz ötödször volt eredményes a CFR 1907 mezében (sötét mez)

Liga-1: botlott a Rapid

Fotó: Mediafax

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Negyvennyolc évesen
öngyilkosságot követett

el Kutasi Róbert, a magyar
labdarúgó-NB II-ben szerep-
lõ Rákospalotai EAC igaz-
gatója csütörtök éjjel – kö-
zölte honlapján a klub pén-
tek reggel.

Mucsi Nóra, a Budapesti
Re n d õ r - f õ k a p i t á n y s á g
(BRFK) sajtóügyeletese az
MTI érdeklõdésére elmond-
ta: 2012. március 1-jén, dél-
után az XIV. kerület egyik
épületének folyosójáról egy
48 éves férfi, feltehetõen ön-
gyilkossági szándékkal leug-
rott, és a helyszínen életét
vesztette. A lefolytatott hely-
színi szemle során idegenke-
zûségre utaló körülmény
nem merült fel, a további el-
járást a BRFK rendkívüli ha-
láleseti osztálya folytatja le.

A másodosztályú klub az
elmúlt napokban azzal ke-
rült a figyelem középpontjá-
ba, hogy kedden – nyolc
mérkõzés manipulálásának
gyanúja miatt – a Központi
Nyomozó Fõügyészség õri-
zetbe vette és kihallgatta az
egyesület hat jelenlegi és volt
futballistáját, akik csütörtö-
kön elõzetes letartóztatásba
kerültek.

„Vége az életemnek. Ami-
ért harcoltam, mind semmi-
vé vált, abban a klubban
gyûrt maga alá a mocsok,
amelyért dolgoztam, azok az
emberek tettek tönkre, akik-

ben megbíztam. Csúzlival
lövöldöztem az aknavetõkre,
s belátom, vereséget szenved-
tem” – olvasható Kutasi Ró-
bert csütörtöki nyilatkozata
a Nemzeti Sport pénteki szá-
mában.

A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség (MLSZ) honlapja
megemlékezésében arról írt,
hogy Kutasi a kilencvenes
évek elejétõl egészen haláláig
sportújságíróként is dolgo-
zott, s az utóbbi tizenegy év-
ben klubigazgatóként vezette
a REAC csapatát. Sportveze-
tõi karrierje során betöltötte
a sajtófõnöki posztot az
MLSZ-nél, és a szövetség el-
nökségi tagja is volt, 2010-
ben jelentõs szerepet vállalt a
jelenlegi elnökség felállásá-
ban. A közlemény szerint a
Magyar Labdarúgó-szövet-
ség „megrendülten és mély
fájdalommal búcsúzik Kutasi
Róberttõl”. 

Végzett magával Kutasi

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Az Arsenal 2-1-re verte
az Anfield Roadon a há-

zigazda Liverpoolt az angol
labdarúgó-Premier League
27. fordulójának szombati
mérkõzésén. Bár Kuyt bön-
tetõt hibázott, a Pool mégis
vezetést szerzett, Koscielny
öngóljával. Az Ágyúsok Ro-
bin van Persie találataival for-
dítottak, a holland gólzsák az
utolsó másodpercekben dup-
lázott. 

További eredmények:
Blackburn Rovers–Aston Vil-
la 1-1, Manchester City–Bol-
ton Wanderers 2-0, Queens
Park Rangers–Everton 1-1,
Stoke City–Norwich City 1-
0, West Bromwich Albi-
on–Chelsea 1-0, Wigan Ath-
letic–Swansea City 0-2. Teg-
nap: Newcastle United–Sun-
derland 1-1, Fulham–Wol-
verhampton Wanderers 5-0.
A Tottenham Hotspur–Man-
chester United-csúcsrangadó
eredménye 1-3. 

A spanyol Primera Divisi-
ón 26. fordulójában a Barce-
lona Iniesta, Keita és Xavi ta-
lálataival nyert a Sporting
Gijón ellen (3-1). További
eredmények: Getafe–Málaga
1-3, Rayo Vallecano–Racing
Santander 4-2, Real Mallor-
ca–Osasuna 1-1, Sevilla–At-
lético Madrid 1-1. Tegnap:
Real Zaragoza–Villarreal 2-
1, Athletic Bilbao–Real
Sociedad 2-0. 

Az olasz Serie A 26. fordu-
lójában az AC Milan 4-0-ra
nyert Palermóban, s mert
idõközben a Juventus botlott
Torinóban (1-1 a Chievóval),
átvette a vezetést. További
eredmények: Párma–SSC
Napoli 1-2, Siena–Cagliari 3-
0, AS Róma–Lazio 1-2,
Fiorentina–Cesena 2-0, Udi-
nese–Atalanta 0-0, Lecce–
Genoa 2-2. Lapzárta után az
Internazionale a Cataniát fo-
gadta, a Bologna pedig a
Novarát.  

A német Bundesliga 24.
fordulójának rangadóján a
Bayer 04 Leverkusen az utol-
só tíz percben szerzett gólok-
kal gyõzte le 2-0-ra a Bayern
Münchent. További eredmé-
nyek: Hamburger SV–VfB

Stuttgart 0-4, Hannover
96–FC Augsburg 2-2, Hertha
Berlin SC–Werder Bremen 1-
0, Kaiserslautern–VfL Wolfs-
burg 0-0, SC Freiburg–
Schalke 04 2-1, Borussia
Dortmund–FSV Mainz 2-1.
Tegnap: Nürnberg–Borussia
Mönchengladbach 1-0. 

A francia Ligue 1 26. for-
dulójában: AS Nancy–
Olympique Lyon 2-0, Saint-
Étienne–Évian Thonon Gail-
lard 0-2, Dijon FCO–Mont-
pellier HSC 1-1, Sochaux–
Valenciennes 1-1, OSC Lille–
AJ Auxerre 2-2, Olympique
Marseille–Toulouse 0-1, Gi-
rondins Bordeaux–OGC Ni-
ce 1-2. Tegnap: Paris St. Ger-
main–AC Ajaccio 4-1, SM
Caen–Stade Brestois 0-0. 

Otthon botlott a Liverpool 

Kutasi Róbert, a REAC igazgatója

Labdarúgás
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A magyar Maruzsi Lász-
ló által kifejlesztett, já-

tékvezetõket segítõ technikai
találmány nem jutott tovább
a futball szabályalkotó testü-
letének (IFAB) hétvégi
egyeztetését követõen.

A Nemzetközi Labdarú-
gó-szövetség (FIFA) –
amely egyelõre a gólvona-
lon áthaladó labdák helyze-
tének megállapítását várta
el – közleménye szerint a
nyolc technikai vívmány
közül kettõ, a Hawk-Eye és
a GoalRef elnevezésû talál-
mány felelt meg az elõzetes
teszteknek. Ezeket az elkö-
vetkezendõ néhány hónap-

ban tovább vizsgálják majd,
és július 2-án, egy nappal a
nyári Európa-bajnokság
döntõjét követõen hoznak
végleges döntést arról, hogy

melyiket vezetik be. Ma-
ruzsi az MTI érdeklõdésére
elmondta: természetesen csa-
lódott, ennek ellenére kollé-
gáival mennek tovább a meg-
kezdett úton, amelynek vé-
gén azt szeretnék elérni,
hogy rendszerük alkalmas le-
gyen a leshelyzetek megálla-
pítására. 

Az 1886-ban alapított,
nyolcfõs IFAB tagságának fe-
lét – 1913 óta – a FIFA adja,
a másik négy szakértõ pedig
Angliát, Skóciát, Észak-Íror-
szágot és Walest képviseli. A
szabályok megváltoztatásá-
hoz a voksok 75 százaléka
szükséges. A „Grál-lovagok-
nak” is nevezett testület az el-
múlt években mindig a tech-
nikai újítások bevezetése el-
len voksolt. 

Kiesett a magyar találmány

Labdarúgás

MTI

A Budapest Honvédnak
a Vasas otthonában ara-

tott 2-1-es sikerével indult
pénteken a magyar labdarú-
gó-OTP Bank Liga tavaszi
mérkõzéssorozata. A találko-
zó elõtt egyperces gyászszü-
netet tartottak Kutasi Róbert,
a másodosztályú REAC
sportigazgatója emlékére. A
sportvezetõ csütörtökön lett
öngyilkos, miután csapata
hat jelenlegi és korábbi játé-

kosát elõállították a bunda-
botrány kapcsán.

A sereghajtó ZTE hazai
környezetben gól nélküli
döntetlent játszott a Péccsel,
ezzel továbbra is nyeretlen a
pontvadászatban. Szintén
szombaton a címvédõ Video-
ton a vendég Kaposvár felett
aratott 2-0-s gyõzelemmel
kezdte a tavaszt, míg az Új-
pest és a Siófok 1-1-es döntet-
lennel elõbbiek otthonában.
Az összecsapáson két futbal-
listát is kiállítottak, az újpesti
Rajczit és a siófoki Nyárit. 

A kiesés ellen küzdõ Pápa

értékes gyõzelmet aratott a
vendég Paks ellen (1-0), míg
a szombati zárómérkõzésen
a listavezetõ Debrecen 2-1-re
gyõzött a Ferencváros vendé-
geként. A hajdúsági alakulat
így továbbra is minden fron-
ton õrzi veretlenségét az
idényben.

Tegnap: Kecskeméti TE–
Diósgyõri VTK 1-0. A Hala-
dás–Gyõri ETO FC-találko-
zó lapzárta után ért véget.
Azt megelõzõen a Debrecen
(44 pont) vezetett a Gyõr
(37), a Videoton (35) és a
Honvéd (32) elõtt. 

Dobogóközelben a Honvéd

Maruzsi László feltaláló

Robin van Persie 25 gólnál tart az angol pontvadászatban  



Sznúker 

Turós-Jakab László

Az északír Mark Allen
nyerte az elsõ ízben kiírt

Star Xing Pai Haikou World
Open sznúkertornát, amely-
nek tegnapi döntõjében 10-
1-re ütötte ki az angol
Stephen Lee-t. A kínai
Hainan-szigeten megrende-
zett viadalon a 26. születés-
napját február 22-én ünne-
pelt fiatalember profi pálya-
futása elsõ nagy sikerét arat-
ta, miután korábban nem si-
került rangos pontversenyt
nyernie. 

A fináléig Allen angolo-
kat gyõzött le, Jimmy
Robertsont (5-1), Judd
Trumpot (5-4), Mark Kinget
(5-1) és a világrangsort veze-
tõ Mark Selbyt (6-5). Lee
sorozata is remek volt, a wa-
lesi Dominic Dale-t 5-0-ra, a
2010-es világbajnok ausztrál
Neil Robertsont 5-2-re, a
skót Graeme Dottot 5-1-re,
az angol Robert Milkinst
pedig 6-2-re verte. A Haikou

World Open gyõztese 75
ezer fontot kapott és 7000
világrangsor-pontot, amivel
látványosan javított korábbi
helyezésén, a közelgõ világ-

bajnokságot  ugyanis immár
a hetedik pozícióból várhat-
ja. Lee 34 ezer fontot és
5600 pontot kapott, a leg-
jobb négy közé jutott Selby

és Milkins pedig egyformán
26 ezer fontot és 4480 pon-
tot. 

A távol-keleti kaland ba-
lul sült el több klasszisnak,

így például a világbajnoki
címvédõ John Higginsnek
is. A skót szerencsésen for-
dított a hongkongi Marco
Fu ellen (5-3), majd oktatta
az angol Jamie Cope-ot,
hogy a legjobb nyolc között
aztán simán kikapjon a se-
lejtezõk útján szabadkártyát
szerzett Milkinstõl. Hazai
közönsége elõtt szerepelt le
a februárban Wales Opent
nyert Ting Csün-huj (Ding
Junhui), akit szintén a selej-
tezõkbõl érkezett játékos
búcsúztatott mindjárt az el-
sõ körben, a honfitárs Csin
Long (1-5!). Két angol,
Ronnie O’Sullivan és
Alistair Carter betegség mi-
att lépett vissza, s a walesi
Mark Williams sem jutott
túl az elsõ fordulón. 

Az április 21. és május 7.
között sorra kerülõ világbaj-
nokságig a legjobb sznúk-
eresek ír földön, Galway-
ben döntenek a Players Tour
Championship elsõsége fe-
lõl, majd március utolsó he-
tében Pekingben vesznek
részt a China Openen. 
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Röviden
Dunaújvárosi címvédés

A Dunaújváros megvédte
címét a jégkorong-Magyar
Kupában, miután a péntek
esti döntõben 5-0-ra nyert a
Miskolci Jegesmedvék csa-
pata ellen. A Dab.Docler a
magyar–román bajnokság, a
MOL Liga februári fináléjá-
ban is a Miskolccal találko-
zott, akkor a döntõsorozat
mind a négy felvonását
megnyerte. A harmadik he-
lyet a Sapa Fehérvár AV19
szerezte meg, miután 2-1-re
nyert a Dab.Docler máso-
dik csapata ellen. 

Magyar–horvát párharcok

A Vasas a horvát Jug Dub-
rovnikot, a Szeged a szintén
horvát Mladost Zágrábot
kapta ellenfélül a férfi vízi-
labda-Bajnokok Ligája ne-
gyeddöntõjében. A párokat
pénteken alakították ki, s a
Rómában megejtett sorsolás
értelmében a piros-kékek, és
a Tisza-partiak is idegenben
vívják elsõ mérkõzésüket. A
párharcok gyõztesei folytat-
hatják a legjobb négy között,
az úgynevezett Final Four-
ban, amelyet május 11–12-
én rendeznek meg, egyelõre
ismeretlen színhelyen. To-
vábbjutás esetén a Vasasra a
Budva-Recco, a Szegedre a
Rijeka-Herceg Novi csata
nyertese vár.

Bardal megugrott 

A finnországi Lahtiban foly-
tatódott a síugrók világkupa-
sorozata. A 130-as helyett a
97-es normál sáncon meg-
rendezett viadalon a  gyõzel-
met a japán Ito Daiki sze-
rezte meg a norvég Anders
Bardal és a cseh Lukás Hla-
va elõtt. Az utolsó 4  ver-
seny elõtt Bardal (1219) ve-
zet két osztrák, Gregor
Schlierenzauer (1135) és
Andreas Kofler (1066) elõtt.

Az északír Mark Allen hét évet várt elsõ nagy sikerére. Az angol Stephen Lee-t 10-1-re ütötte ki 
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Tegnap a tekerõpataki
sportegyesület 1–8. osz-

tályos gyerekek és öregfiúk
számára szervezett rendezvé-
nyén vett részt Kútfõben
Moldován József. Az állam-
titkár olyan versenyszámok
gyõzteseit tüntette ki, mint sí-
ugrás (a K30-as sáncon),
ügyességi sí, szánkó, szalma-
zsákkal csúszás (gyerekek-
nek) és kötélhúzás (felnõttek-
nek). A téli sportok tekerõpa-
taki hagyományának tovább-
vitelét biztosítani hivatott
eseményen a jó hangulatot a
tekerõpataki fúvószenekar
biztosította.

Moldován József helyi ön-
kormányzati vezetõkkel és
tanácsosokkal is találkozott.
A Molnár János önkormány-
zati képviselõvel, a helyi
RMDSZ elnökével – aki ma-
ga is hivatásos sportoló, a
símaraton országos csúcstar-
tója – folytatott megbeszélé-
sen a mintegy negyven évvel
ezelõtt megépített kútfõi sí-
ugrósánc felújításának lehe-
tõségeirõl tárgyaltak. Amint
az államtitkár kifejtette, kö-
zös erõfeszítéssel igyekeznek
majd finanszírozási lehetõsé-
get találni a nagy hagyo-
mánnyal rendelkezõ tekerõ-
pataki sportlétesítmény fel-
újítására. 

Sportvasárnap Kútfõben

Kosárlabda 

Hírösszefoglaló

Medgyesen rendezték
meg szombaton a férfi-

kosárlabdabajnokság 24.
fordulójának rangadóját.
Végig szoros küzdelemben,
a Gaz Metan jobb hajrájá-
nak köszönhetõen gyõzte le
a Temesvári BC-t, amely
immár a táblázat képzelet-
beli dobogójáról is leszo-
rult. 

Csíkszeredában a vendég
CSU Ploieºti 94-77-re nyert
a Hargita Gyöngye KK el-
len, a prahovaiak 13 triplája
közül hatot Cepulis, négyet
pedig Burlacu dobott. Tize-
dik hazai mérkõzésén hete-
dik vereségét könyvelte el a
kupagyõztes BCM U Piteºti
(59-62 a Nagyváradi CSM-
vel), amely csak nyolc ide-
genbeli sikerének köszönhe-
tõen van versenyben a leg-
jobb nyolc közé jutásért.

További eredmények:
SCM U Craiova–CSU At-

lassib 97-70, Marosvásárhe-
lyi Maros KK–Buk. Dina-
mó 92-63. Ma a CS

Municipal Iaºi-ban játszik a
Polival, az Energia Rovinari
pedig a címvédõ Kolozsvári

U-Mobitelco BT-t fogadja
(19 óra, Digi Sport). 

A nõi bajnokságban a 25.
forduló mérkõzéseit rendez-
ték meg. A CSM Târgoviºte
Marosvásárhelyen is igazol-
ta formáját, és 87-75-re
nyert a Nova Vita ellen.
Gyulafehérváron csak a
hosszabbítás döntötte  el a
gyõztest, a bajnoki címvédõ
Aradi ICIM UVG 72-67-re
verte a házigazda csapatot.
További eredmények: Te-
mesvári Bega Danzio–
Szatmárnémeti CSM 59-76,
Bukaresti Olimpia–Buk.
Rapid 68-82, Buk. CSM
Sportul Studenþesc–Ko-
lozsvári U 94-71, Nagyvára-
di CSM U–CST Alexandria
39-66, SCM Craio-
va–Brassói Olimpia 79-33.
A Poli Naþional Iaºi–Bball 6
Sepsi BC-találkozót ma ren-
dezik, s holnap már a 26.
forduló keretében kerül sor
az Arad–Craiova-rangadó-
ra. A többi mérkõzést már-
cius 7-én, szerdán bonyolít-
ják le. 

Nyert és vezet a Gaz Metan

Kézilabda 

T. J. L. 

A férfi kézilabda-Nem-
zeti Liga 18. fordulójá-

nak pénteki nyitómérkõzé-
sén a Székelyudvarhelyi KC
38-32-re nyert a vendég
CSU Bucovina Suceava el-
len és egyetlen pontra köze-
lítette meg a tabella harma-
dik helyén tanyázó legyõ-
zöttjét. Vlad Caba tanítvá-
nyai közül Kuzmanoszki 14,
Komporály 6, Rusia 5,
Adomnicãi 4, Tálas 3,
Johansson 2, Florea 2,
Ferenczi és Mihalcea pedig

1-1 góllal járult hozzá a si-
kerhez, míg Ciobanu 11 lö-
vést védett a kapuban. To-
vábbi eredmények: Krassó-
szörény HC–Bákói ªtiinþa
25-23, Energia Târgu Jiu–
CSM Ploieºti 30-26, Buk.
Steaua CSA–Temesvári Poli
28-32, Buk. CS Munici-
pal–Dinamo Cãlãraºi 26-29,
Kolozsvári U-Transilvania–
Szatmérnémeti CSM 34-26.
A Tordai Potaissa–Konstan-
cai HCM-mérkõzést holnap
pótolják. A Konstanca (34
pont) vezet a Bákó (28), a
Suceava (22), az SZKC (21)
és a Krassószörény HC (21)
elõtt. A nõi Nemzeti Liga

18. fordulójában: SCM
Craiova–Dévai Cetate 33-
25, Nagybányai HCM–
CSM Ploiesti 26-24, HC
Dunãrea Brãila– Konstancai
Neptun 39-29, Bákói
CSM–HCM Roman 26-22,
Buk. CS Municipal–Ko-
lozsvári U-Jolidon 28-31. A
17. fordulóból elmaradt
Oltchim–CS Municipal- és
Zilahi HC–Galaci Oþelul-
mérkõzéseket holnap pótol-
ják. Az Oltchim (28 pont /
14 mérkõzés) vezet a Zilah
(25 / 17), az Oþelul (23 /
16), a HC Dunãrea (23 / 16)
és az U-Jolidon (23 / 16)
elõtt. 

Kapaszkodik az SZKC 

Kézilabda

T. J. L. 

Húsz másodperccel a
lefújás elõtt mentett

pontot a spanyol Itxako
Navarra ellenében a házi-
gazda Gyõri Audi ETO
KC, de a 25-25 a magyar
bajnok csoportelsõségét
szentesítette a BL I. közép-
döntõcsoportjában. Miután
a másik mérkõzésen a dán
Midtjylland 27-20-ra verte
idegenben a címvédõ nor-
vég Larvikot, a második to-
vábbjutó e hét végén, a
Larvik–Gyõr- és Itxako–
Midt jy l land-ta lá lkozók
után dõl el. 

Szintén tegnap, a II. cso-
portban, az Oltchim 30-26-
ra nyert Râmnicu Vâlceán
az RK Krim Mercator
Ljubljana ellen. Félidõben
17-15-re vezettek a vâlcea-
iak, akik szünet után gyûr-
ték le a szlovén bajnokot. A
mérkõzés hõse Luminiþa

Huþupan volt, aki 40 évét
meghazudtolóan 17-et vé-
dett. Radu Voina csapata
az utolsó forduló eredmé-
nyeitõl függetlenül biztosí-
totta helyét a legjobb négy
között, ahol biztosan a
Gyõri Audi ETO KC-vel
játszik a döntõbe jutásért.
A montenegrói Buducs-
noszt Podgorica lapzárta
után találkozott a francia
Metz Handballal. 

A nõi KEK negyeddön-
tõjében érdekelt magyar
csapatok felemásan szere-
peltek. A címvédõ FTC-
Rail Cargo Hungaria 32-
24-re nyert az orosz Zvezda
Zvenyigorod ellen a Népli-
getben, a Debreceni VSC
viszont súlyos vereséget
szenvedett a dán Viborg
otthonában, 25-42. 

A nõi EHF Kupában a
Zilahi HC idegenben gyõz-
te le a francia HBC Nîmes-
et (24-27), és nagyon közel
került a legjobb négy közé
jutáshoz. 

Magyar–román-párharc

a Bajnokok Ligájában

Mark Allen-bravúr Kínában 

A Ploieºti 94-77-re nyert a Hargita Gyöngye ellen Fotó: szekelyhon.ro


